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ESCLARECIMENTO P.E 021/2017 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 
 
1 – QUESTIONAMENTO 
 
 Prezado Senhor,  
Com interesse em participar do processo em referência, solicitamos a V.S.a., se possível a 
alteração dos quesitos abaixo, conforme segue:  
Item 07 do Termo de Referência “Especificação dos Equipamentos”:  
Tipo 1: impressora multifuncional monocromática – (Grande Porte A4)  
4. Processador de no mínimo 800Mhz. Pedimos a redução para no mínimo 667Mhz.  
6. Resolução efetiva de impressão de, no mínimo, 1200x1200dpi. Pedimos a redução para no 
mínimo 600x600dpi.  
14. Alimentador de Originais para cópia e digitalização de, no mínimo, 100 folhas. Pedimos a 
redução para no mínimo 70 folhas.  
Tipo 2: impressora multifuncional monocromática – (Médio Porte A4)  
6. Resolução efetiva de impressão de, no mínimo, 1200x600dpi. Pedimos a redução para no 
mínimo 600x600dpi.  
14. Alimentador multiuso com capacidade, mínima, para 100 folhas. Pedimos a redução para 
no mínimo 50 folhas.  
Item 11.5 do Termo de Referência  
“Para as solicitações de trocas de suprimentos, não proativas, devem estar disponíveis para 
a abertura de chamados sistema WEB e canal de atendimento tipo 0800 (ligação gratuita), 
disponibilizados pela CONTRATADA. Não serão permitidas ligações a cobrar ou tipos 0300 e 
4004.”  
Tendo em vista que muitos fabricantes ou revendas não possuem centrais de ligações 
gratuitas, sendo feitas as aberturas de chamados via WEB, pedimos que seja alterado o texto 
para sistema WEB ou central de atendimento 0800. 
R: Nenhum dos itens podem ser revistos e alterados, visto que são essenciais para o 
funcionamento do serviço desta companhia.  
 
2 – QUESTIONAMENTO 

Prezados, em relação ao Pregão eletrônico nº 21/2017, Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de locação de impressora digital (outsourcing de impressão), novas e de primeiro uso, 
em linha de fabricação, para reprodução de cópias e impressões, com fornecimento de TODOS os insumos 
(materiais) necessários à execução dos serviços (EXCETO PAPEL), além de assistência técnica especializada e 
reposição de peças originais, manutenção Preventiva e Corretiva para atender demanda da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF.. Solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

1) Qual a quantidade de casas decimais após a vírgula serão aceitos para os valores 
unitários da copia/impressão?   
R: 
 
2) No edital não exige a apresentação de Marca e Modelo dos equipamentos ofertados, 
sendo assim como a Administração ira validar se os equipamentos ofertados atendem ou 
não as exigências do edital?   
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R: A administração validará de acordo com as especificações que o equipamento fornecer 
de acordo com o termo de referência que foi elaborado por esta companhia.  
 
3) Em relação ao Software de gerenciamento, qual a quantidade de usuários que tem AD?  
R: Aproximadamente 400 contas ativas.  
 
4) A administração informou o valor global estimado, seria possível informar os valores 
unitários de cada item. 
R: Sim , os valores unitários deverão ser apresentados de acordo com a Planilha Anexo VI na 
Proposta no envio desta, o valor global será na Proposta para lances do Compranet. 
3 – QUESTIONAMENTO  
Boa tarde, 
Solicito esclarecimentos quanto ao valor total estimado de R$456.080,00, pois o 
cadastramento no portal de compras é unitário e os valores estimados de impressões, estão 
com referência mensal e anual (12 meses) no Edital. Existe um esclarecimento anterior que 
informa que o valor total a ser indicado na tabela da proposta é referente aos 24 (vinte e 
quatro) meses. Logo, resta dúvida se o valor estimado indicado no Edital é anual ou refere-se 
aos 24 meses também? 
R: Os valores unitários deverão ser apresentados de acordo com a Planilha Anexo VI na 
Proposta no envio desta, o valor global será na Proposta para lances do Compranet. 
 
 
4 – QUESTIONAMENTO 
.... a fim de solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente e em especial o item 9.2 
do Edital (“DOS ESCALRECIMENTOS”), o devido esclarecimento sobre disposições contidas 
no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica: 
 
1. item 8.2.11 alínea “E” do Anexo I – Termo de Referência: 
 Alvo do questionamento: A Alínea “E” do item 8.2.11 está exigindo: “ Disponibilizar 
software de reconhecimento ótico de caracteres (OCR – Optical Character Recognition)”; 
(grifo nosso) 
 Entendemos que a CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de reconhecimento 
óptico de caracteres (OCR), sem restrição de licença para uso, embarcado nos 
equipamentos de forma nativa, ofertados com devidas funcionalidades mínimas para 
digitalização de documentos, com reconhecimento de caracteres dos documentos 
scaneados, sejam eles datilografados ou impressos e torna-los pesquisáveis (PDF/PDF-
A)após a digitalização, oferecendo suporte à língua Portuguesa. 
 Está correto nosso entendimento? 
R: Sim, este é o correto entendimento. 
 
2. Item 8.2.8 Alínea “C” do Anexo I – Termo de Referência: 
 Alvo do questionamento: A Alínea “C” do item 8.2.8 está exigindo: “Recurso de 
liberação das impressões através de senhas, assegurando ao usuário o sigilo do seu 
trabalho a ser impresso, “sendo possível gerenciar o tempo que o arquivo ficará retido a 
disposição do usuário”; (grifo nosso) 
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 Deforma respeitosa gostaríamos de esclarecer que a exigência descrita no item 8.2.8 
da alínea “C” (“sendo possível gerenciar o tempo que o arquivo ficará retido a disposição do 
usuário”) e possível gerenciar através do SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DE BILHETAGEM e 
já os equipamentos de impressão não possuem tal inteligência. Entendemos que essa 
exigência deve constar no item 10 do Termo de Referência ( SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO 
DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO. 
 Solicitamos a revisão da exigência descrita no Item 8.2.8 Alínea “c” do Anexo I – 
Temo de Referência. 
 
R:Sim, deverá ser realizada esta revisão. 
 


