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Processo Licitatório n.º 025.926208/2019
Resposta a Pedido de Esclarecimento ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 001/2020

Ao Sr. David Carrelas Craig
Empresa A4 Digital Print

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, a Pregoeira
responsável pelo certame, com o auxílio da área responsável pela elaboração do Termo de
referência, emite a resposta ao pedido conforme abaixo:

QUESTIONAMENTO 1: “No item 7.1.1 informa qual será o critério para lances: “Assim
como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO GLOBAL PARA O
GRUPO/LOTE E/OU ITEM licitado, considerando a quantidade estimada constante do
Sistema”
“O item acima está confuso, não deixa claro ao licitante qual será a forma de lances, se será
global para todos os lotes, se será por itens ou grupo, já que no sistema Compras net já há
descrição de Grupo e no edital não confere.”
RESPOSTA: A Licitação está dividida em 3 Grupos/Lotes (1, 2 e 3), e em 2 Itens (5 e 8). Os
lances serão ofertados pelo preço global/total do Grupo/Lote ou do Item que o Licitante
participar.

QUESTIONAMENTO 2: “Ao tentar cadastrar a proposta no sistema eletrônico, nos
deparamos com informações diferentes a qual podem prejudicar a composição de custos e
lances.
No edital, há separação de lote e itens conforme abaixo:
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LOTE ÍTEM

DESCRIÇÃO

1

Locação de Impressora Multifuncional Colorida com funções de
impressão e cópia em papel A3 e A4. Função de escâner a cores. Incluindo
todos os insumos e manutenções, com exceção de papel. Local de prestação
do serviço: Sede do Coren/SC – Florianópolis/SC.

2

Locação de Impressora Multifuncional Monocromática com funções de
cópias, impressões, escâner a cores e fax, com todos os insumos incluídos,
com exceção de papel. Local de prestação do serviço: Sede do Coren/SC Florianópolis/SC.

3

Locação de Impressora Multifuncional Monocromática com funções de
cópias, impressões, escâner a cores e fax, com todos os insumos incluídos,
com exceção de papel. Local de prestação do serviço: Subseção de
Joinville/SC.

4

Locação de Impressora Multifuncional Monocromática com funções de
cópias, impressões, escâner a cores e fax, com todos os insumos incluídos,
com exceção de papel. Local de prestação do serviço: Subseção de
Blumenau/SC.

5

Locação de Impressora Multifuncional Monocromática com funções de
cópias, impressões, escâner a cores e fax, com todos os insumos incluídos,
com exceção de papel. Local de prestação do serviço: Subseção de
Lages/SC.

6

Locação de Impressora Multifuncional Monocromática com funções de
cópias, impressões, escâner a cores e fax, com todos os insumos incluídos,
com exceção de papel. Local de prestação do serviço: Subseção de
Caçador/SC.

7

Locação de Impressora Multifuncional Monocromática com funções de
cópias, impressões, escâner a cores e fax, com todos os insumos incluídos,
com exceção de papel. Local de prestação do serviço: Subseção de
Chapecó/SC.

8

Locação de Impressora Multifuncional Monocromática com funções de
cópias, impressões, escâner a cores e fax, com todos os insumos incluídos,
com exceção de papel. Local de prestação do serviço: Subseção de

1

2

3

4

5
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Criciúma/SC.

Já no sistema comprasnet, esta da seguinte forma:

Entendemos que G1 e G2 refere-se aos lotes 1 e 2 do edital, porém a partir do G3 onde
mistura-se os itens em desconformidade com o edital.
Observamos o descritivo do sistema comprasnet no G3, a qual engloba os itens 6 e 7

Já no edital, o lote 3, que a principio estamos considerando o G3, tem apenas um item número
5

Enfim, encontramos algumas divergências de informações entre sistema comprasnet e edital.”
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RESPOSTA: O Licitante deve preencher sua proposta de preços no Comprasnet de acordo
com os campos que aparecem no sistema a serem preenchidos.
Com relação à divisão dos Grupo/Lotes e Itens, deve ser considerado da maneira como está
cadastrado no Comprasnet, tal seja:
Grupos: Grupo 1 (itens 1 e 2); Grupo 2 (itens 3 e 4); Grupo 3 (itens 6 e 7);
Itens: Item 5 e 8 .
Houve um erro de digitação na tabela constante no Termo de Referência, porém, está claro
que a Licitação possui 3 Grupos/Lotes e 2 itens (não existe Grupo/Lote de 1 só item), e quais
são estes.
Consta no site do Coren/SC, no menu Licitações, o modelo da Proposta de Preços em
formato Word a ser utilizado pelo(s) Licitante(s) classificado em primeiro lugar ao
encaminhar sua proposta de preços atualizada. Este modelo já está com a tabela
corrigida.

QUESTIONAMENTO 3: “No item 4.2.3 a qual refere-se ao que deve conter na proposta, “O
uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa”. Entende-se que se inserir a
palavra “similar” na proposta, o licitante poderá entregar um serviço/equipamento similar ao
solicitado?”
RESPOSTA: O descritivo deve ser de acordo com o que está no Termo de Referência.
De acordo com o item 4.2, “c” do Edital: “no campo “descrição detalhada do objeto
ofertado”: o detalhamento do objeto, SEM ALTERNATIVAS, ou conforme o itens 4.2.1 e
4.2.2, observado os itens 4.2.3 e 4.2.4” (grifo meu) .
Logo, se o uso da expressão “ou similar” será considerado como alternativa, conforme
preconiza o item 4.2.3, não estará de acordo com o Edital, visto que o item 4.2 “c” dispõe que
o detalhamento do objeto seja sem alternativas.
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QUESTIONAMENTO 4: “No termo de referência, no item 2 especificação do objeto (tabela
1), esta correto nosso entendimento que as franquias informadas na coluna são
correspondentes a 1 mês e que são correspondentes pelo total de equipamentos?”
RESPOSTA: A franquia é total mensal.
QUESTIONAMENTO 5: “Há uma divergência de informação entre os itens 3.1 e 4.1 com
relação a descrição: “em linha de produção”. Esta correto nosso entendimento que, só serão
aceitos equipamentos novos e de primeiro uso, porém sem a necessidade de estar em linha de
produção? Nossa sugestão é que, não se faça tal exigência, já que há equipamentos, novos de
primeiro uso em estoques das empresas que irão atender perfeitamente a necessidade do
órgão, e que pode haver maior similaridade de marcas, proposta mais vantajosa, não
frustrando ou restringindo a participação de empresas que tenham estes equipamentos novos
de primeiro uso. Caso não seja possível, que se altere a contratação para 48 meses conforme
orientação do Ministério do Planejamento em sua normativa que orienta aos órgãos quando
exigirem equipamentos novos o prazo para depreciação financeira seja de 48 meses.
RESPOSTA: As impressoras devem ser novas e em linha de produção, conforme itens 3.1 e
4.1 do Termo de Referência.
Com relação à vigência do contrato, esta será alterada de acordo com o art. 57, IV da Lei
8.666/1993, ou seja: “A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) IV - ao aluguel de
equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo
prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
Portanto: No item 7.1 do Termo de Referência, onde se lê: “O prazo de vigência do
contrato será de 24 (vinte e quatro), e poderá ser prorrogado, até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993”;
Leia-se: “O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro), e poderá ser
prorrogado, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, com base no artigo 57, IV, da Lei
8.666, de 1993”.

QUESTIONAMENTO 6: “Para maior similaridade de marcas é possível alteração dos itens
citados abaixo?
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3.1.1 – onde esta escrito: Aceitabilidade da gramatura do papel: 60g/m² a 256 g/m²
(mínimo); Leia-se: Aceitabilidade da gramatura do papel: 60g/m² a 220 g/m² (mínimo);
3.2.1 - onde está escrito: Capacidade entrada e saída de papel no mínimo de 200 folhas;
Leia-se: Capacidade entrada e saída de papel no mínimo de 150 folhas;
3.2.1 - onde está escrito: Aceitabilidade da gramatura do papel: 60g/m² a 200 g/m² (mínimo);
Leia-se: Aceitabilidade da gramatura do papel: 60g/m² a 175 g/m² (mínimo);”
RESPOSTA: A sugestão será aceita e tais itens serão alterados.
Observação: O item “capacidade de entrada e saída de papel no mínimo de 200 folhas”, já foi
alterado para “no mínimo 150 folhas”, conforme aviso publicado no Comprasnet em
09/01/2020.

QUESTIONAMENTO 7: “Sobre adequação da proposta vencedora e composição de custos,
esta correto nosso entendimento que serão aceitos três ou mais casas decimais para
composição do custo unitário da impressão? Este entendimento se dá visto que, a exemplo do
lote 1, item 01 está com valor máximo aceitável de R$ 2.219,80 por uma franquia de 4.000
páginas, ou seja, custo unitário de impressão e excedente de R$ 0,55495. Caso tenha menos
casas decimai, não se chega no valor total da franquia...”
RESPOSTA: Para as cópias excedentes só serão aceitos custos unitários com duas casas
decimais.

QUESTIONAMENTO 8: “Há uma divergência no item 4.5, serão aceitos toners somente da
marca do equipamento ou serão aceitos compatíveis?”
RESPOSTA: Conforme o item 4.5 do Termo de Referência: “É de responsabilidade da
Contratada o fornecimento de toners. Os mesmos deverão ser da própria marca da impressora
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ofertada, podendo ser remanufaturado. Deverão ser mantidos na Contratante no mínimo 2
(duas) unidades de toners para reposição para cada impressora e nos locais onde se encontram
instaladas.” (grifo meu)
Portanto, as opções constantes no item 4.5 do Termo de Referência são: ou novo ou
remanufaturado, podendo o Licitante optar pela escolha.

Ressalta-se que, conforme estabelece o item 18.6 do Edital, as respostas a pedidos de
esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados em participar do certame
acessá-los para a obtenção das informações prestadas.
Ademais, tendo em vista que as alterações realizadas com base nos
questionamentos 5 e 6 não irão prejudicar/afetar a formulação das propostas pelas
Licitantes, a data do Pregão Eletrônico 001/2020 será mantida.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2020.

Gabriela Streck da Silva
Pregoeira do Coren/SC
Mat. N.º 209
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