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Pedido de Esclarecimento nº 02 

Pregão Eletrônico SRP nº 02/2020 

 

Considerando questionamentos recebidos a respeito da licitação em referência: 

 

Questionamento 1 - O edital estabelece uma determinada quantidade e especificação para os 
equipamentos conforme os anexos I e II (57 impressoras multifuncionais monocromáticas A4). 
Entretanto, foi disponibilizado um outro documento, denominado “Anexo III”, o qual contém 
especificações diferentes (55 impressoras, sendo 52 multifuncionais monocromáticas, 1 multifuncional 
policromática A3 e 2 impressoras de grandes volumes monocromáticas A4). Dessa forma, questiona-
se: serão 57 equipamentos multifuncionais monocromáticos A4, conforme o anexo II do edital? Ou 55 
equipamentos, sendo 52 multifuncionais monocromáticas, 1 multifuncional policromática A3 e 2 
impressoras de grandes volumes monocromáticas A4, conforme descrito no arquivo “Anexo III” 
publicado no site do COREN-SP? 

Resposta:  Informo que o Anexo III trata-se apenas de um estudo técnico preliminar realizado antes da 
emissão do pedido de contratação, este documento serviu como base de estudo para a elaboração do 
pedido, no entanto, durante o decorrer do processo de contratação foram necessários alguns ajustes 
no pedido, a fim de melhor atender as necessidades das áreas e prover maior economia ao Conselho, 
por este motivo, o quantitativo e os perfis de equipamentos referenciados no estudo sofreram 
alterações. Desta forma, a licitante deverá considerar apenas o quantitativo e as especificações 
técnicas contidas no Edital, em seus Anexos I e II. 

  

Questionamento 2 - O edital estabelece quantidade estimada de 145.294 cópias/impressões mensais 
no contrato. Entretanto, fabricantes de impressoras/multifuncionais realizam a estimativa da 
autonomia nominal de um cartucho de toner com base em impressões com taxa de cobertura em 5%. 
Ou seja, é usual que todo cálculo da quantidade e custos com consumíveis em projetos de outsourcing 
sejam referenciados em impressões com taxa de cobertura de 5%. Deste modo, entendemos que a 
estimativa de impressões deste projeto segue o padrão de mercado com taxa de cobertura de 5%. 
Nosso entendimento está correto? 

 2.1.      Caso o entendimento seja contrário, solicitamos informar qual a taxa de cobertura deve-se 
considerar para dimensionamento das quantidades e custos com consumíveis que serão utilizados no 
projeto. Citamos como exemplo os seguintes processos licitatórios que informaram a taxa de 
cobertura, através da informação no próprio edital ou de resposta de esclarecimento:  

I. CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2017 - 23/03/17 - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS. Em 
sede de esclarecimentos a empresa questionou a Câmara Municipal de Londrina acerca da taxa de 
cobertura, e como resposta entendeu o Sr. Pregoeiro “Com relação à taxa de cobertura, pode ser 
considerada o padrão de mercado de 5%.”. 
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II. COHAB/PR - PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2016 - 10/05/17 -  Prestação de serviços de locação de 
equipamentos multifuncionais novos (sem uso), envolvendo a instalação, manutenção preventiva e 
corretiva e sistema de gerenciamento de impressões/cópias efetivamente realizadas. No edital, em 
sua página 17, é possível verificar a preocupação do órgão em relação ao dimensionamento da taxa de 
cobertura, vejamos: "2.4.7. Para dimensionamento das quantidades e custos com consumíveis deverá 
ser considerada uma taxa de cobertura de 10% (dez por cento)." 

III. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017 - 17/03/17 - 
locação de multifuncionais Híbridas (colorida e monocromática), de porte gráfico incluindo scanner e 
controlador de impressão. Igualmente no caso anterior, o Tribunal de Justiça estabeleceu na Página 
23: "II. FINALIDADE. (...) Os equipamentos irão realizar impressões estimadas em 2.360.000 (dois 
milhões e trezentos e sessenta mil) unidades anualmente no formato A4 (com base na média auferida 
nos últimos 3 anos), tendo sua área de cobertura média de 80% de tonner no formato do papel 
impresso, (...)". 

IV. INSS/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017 - 13/02/17 - serviços de reprografia a serem 
executados nas dependências das Unidades pertencentes à Gerência Executiva do INSS em Anápolis-
GO, com disponibilização de equipamentos, em regime de empreitada por preço unitário, incluindo o 
fornecimento de papel, os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e o 
fornecimento dos demais insumos necessários à adequada execução do serviço. Em sede de 
questionamentos, informou que “1.1. Entendemos razoável que, para efeito de cálculos, as licitantes 
trabalhem com uma taxa de cobertura de 5%, a grande maioria de nossas impressões, são documentos 
de texto, em papel A4.”. 

 V. INSS/RS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 - 12/06/17 - serviços de reprografia a serem 
executados nas dependências da Gerência Executiva do INSS Canoas/RS e das demais Unidades 
vinculadas, com disponibilização de máquinas em regime de empreitada por preço unitário, incluindo 
o fornecimento de papel, os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e o 
fornecimento dos demais insumos necessários à adequada execução do serviço. Em sede de 
questionamentos, informou que “Segundo o Edital a quantidade estimada é de 105 mil 
impressões/mês e quanto à taxa de cobertura de 5% está correto o entendimento.”. 

Resposta: Conforme item 3.6. do anexo II das especificações técnicas, os custos relativos ao 
fornecimento dos insumos e peças deverão estar incluídos e distribuídos nos custos fixos por 
equipamentos e dos custos unitários por impressão. A Contratada deverá considerar a norma ABNT 
NBR ISO/IEC 19752:2006. 

  

Questionamento 3 - Para o Item 1 do objeto da presente licitação, é solicitado Leitor de Cartões com a 
seguinte especificação: “Compatibilidade Cartão de proximidade HID (modelo ProxCard – tamanho 
85mm x 54mm – clamshell - protocolo de comunicação: Wiegand 26 bits)”. Solicitamos informar: 
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3.1.      A quantidade e quais características dos cartões utilizados (por exemplo: tipo, frequência, 
software de reconhecimento, etc.). 

3.2.      Por serem produtos de telecomunicações, entendemos que deverão ser ofertados apenas 
leitores de cartão de proximidade que sejam aprovados pelo órgão regulador do mesmo, isto é, 
possuam certificação ANATEL. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Deverão ser fornecidos apenas os leitores de cartões na quantidade de equipamentos 
fornecidos, 1x leitor por equipamento de impressão, compatível com o cartão de proximidade HID 
(modelo ProxCard – tamanho 85mm x 54mm – clamshell - protocolo de comunicação: Wiegand 26 
bits). Os leitores de cartões deverão ser compatíveis e integrados aos equipamentos de impressão 
fornecidos na solução.    
 

Questionamento 4 - Para o Item “5. CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO” do objeto desta 
licitação é solicitado: “5.8.2. Deve permitir compartilhamento de cotas entre os usuários de um grupo 
de usuários e entre as impressoras de um grupo de impressoras”. Entretanto, cotas de impressão são 
relacionadas a usuários e não impressoras, pois são usuários quem devem ser controlados/educados 
no uso dos equipamentos. Não é comum aplicar cota de impressão em equipamentos, pois, uma vez 
atingida sua suposta cota, o equipamento ficará sem uso prejudicando usuários que teriam permissão 
de imprimir. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, 
ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, 
solicitamos que a exigência acima seja alterada para: “5.8.2 Deve permitir o compartilhamento de 
cotas entre os usuários de um grupo de usuários”. 

 4.1.      Caso contrário, solicitar informar quais soluções de referência (informar fabricante e modelo) 
atenderiam integralmente a exigência acima. 

4.2.      Entendemos que será usado um tipo de cota por vez para controle de impressão, por exemplo, 
ou cotas para usuário ou cotas para grupos de usuários. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Prezados, informo que estas exigências no edital estão em conformidade com o Manual de 
boas práticas, orientações e vedações para a contratação de serviços de outsourcing de impressão, 
com força normativa legal, estando vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, 
conforme recomendações presentes nos itens do manual listados abaixo:  

 [...] 
4.4. É recomendado que o software de bilhetagem possua controle e monitoramento sobre a fila de 
impressão e possibilite também a criação de cotas de impressão para usuários ou grupos de usuários.  

4.4.1. Deve ser possível estabelecer cotas diferenciadas para impressões monocromáticas e 
policromáticas. 

4.4.2. Deve permitir compartilhamento de cotas entre os usuários de um grupo de usuários e entre as 
impressoras de um grupo de impressoras. 
[...] 
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São Paulo, 20 de janeiro de 2020. 

 

 

Laís Serafim de Freitas 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado no site do Coren-SP: www.coren-sp.gov.br e no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br  


