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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 
 
PROCESSO Nº 2785/2018 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de 
impressão. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO I 
 
 
PERGUNTA 1: Referência: ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA – Item 3.3 Especificações 
Técnicas da Solução de TI – Espeficiamente o item 3.3.2 – TIPO 2 – MULTIFUNCIONAL 
POLICROMÁTICA A4 – Na especificação do TIPO 2 está solicitando a seguinte exigência, 
como segue: Capacidade de entrada de papel: 500 folhas e Sistema de alimentação manual 
de papel: 100 folhas. O equipamento modelo Samsung C4062FX sugerido pelo fabricante, 
possui alimentador manual (by-pass) com capacidade mínima para 50 folhas A4, ressaltamos 
que o nosso equipamento possui total capacidade técnica para atender as necessidades do 
CFMV, conforme demonstrado no quadro abaixo: Tipo II – Multifuncional Samsung C4062FX 
Policromática A4 Tecnologia: Laser policromática; Recursos: Impressão, reprodução e 
digitalização; Velocidade: 40 ppm color; Resolução de impressão: 9600 x 600 DPI multinível; 
Resolução de digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de entrada de papel: 550 folhas; 
Sistema de alimentação manual do papel: 50 folhas; Capacidade da bandeja de saída de 
papel: 250 folhas; Capacidade do Alimentador automático de originais (ADF ou RADF): 100 
folhas; Originais de tamanhos: A4, Carta e Ofício, inclusive no vidro de exposição; Papel com 
gramatura: 75 g/m2; Sistema de impressão: Duplex nativo; Linguagens de impressão: PCL 
5e/6, PDF Direct Print and Adobe® PostScript® 3™ ou emulações das referidas linguagens; 
Suporte a PDF, PDF/A e PDF pesquisável, JPEG, TIFF, Compressão do PDF; Destinos de 
digitalização: “Scan to email”, “Scan to folder” e “Scan to USB, diretamente da tela touch 
screen; Painel: tipo touch screen que permita embarcar soluções; Interface USB 2.0 e 
Ethernet 10/100/1000. Link do Fabricante: 
https://www.simpress.com.br/produtos/?&SingleProduct=186 Outo ponto relevante do 
nosso equipamento e que possui capacidade de entrada de no mínimo 550 folhas, 
resultando numa capacidade total de entrada de 600 folhas quantidade total idêntica a 
solicitada, porem distribuído de forma diferente ao exigido. Diante do exposto, gentilmente 
solicitamos a readequação da capacidade do alimentador manual para 50 folhas A4 e saída 
para 250 folhas, visto que a quantidade total mensal de cópias/impressões para esse modelo 
são para 1.000 páginas mensal, entendemos que tais alterações não vão alterar a 
capacidade dos equipamentos ofertados e apenas adequar tais especificações para o padrão 

https://www.simpress.com.br/produtos/?&SingleProduct=186
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do porte de cada um dos equipamentos. Aproveitamos para informar que o equipamento 
SAMSUNG CLX-8650ND citado ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, encontra-se fora de 
linha de produção pelo fabricante, fato esse, que por si só, já o impediria de ser utilizado 
como referência, visto as exigências transcritas abaixo: ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR - 3.2.1. Requisitos funcionais comuns da solução: alínea h) Os equipamentos 
devem ser novos, de primeiro uso, e estarem em linha de produção dos fabricantes, 
entregues acondicionados em caixa lacrada original do produto, com os acessórios e cabos 
necessários ao seu funcionamento e os respectivos manuais;, e também no ANEXO II - 
TERMO DE REFERÊNCIA - 3.3 Especificações Técnicas da Solução de TI – alínea i) Os 
equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, e estarem em linha de produção dos 
fabricantes, entregues acondicionados em caixa lacrada original do produto, com os 
acessórios e cabos necessários ao seu funcionamento e os respectivos manuais;  
 
Como sabemos, o gestor público deve sempre observar a doutrina e princípios a que estão 
submetidos, como o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade e deles 
derivam o exercício do poder discricionário. A discricionariedade, porém, em termos de 
licitação pública, não é absoluta e está pautada pelos limites que a própria Lei de Licitações 
estabelece. Deve sempre visar o melhor custo benefício, ampliando ao máximo a 
concorrência entre os licitantes. 
 
Diante do exposto pedimos deferimento, possibilitando, efetivamente, a participação de um 
maior número de fabricantes e revendedores no certame. 
 
 
RESPOSTA 1: Em resposta ao questionamento e proposição da empresa informamos o 
seguinte: 
                 

a) O Estudo técnico preliminar (ANEXO I da Minuta do edital – pag. 28) tem como 
principal função esclarecer e fundamentar as fases de planejamento e 
especificações das demandas.  
Diante disso, realizou uma extensa pesquisa para se obter os modelos dos 
equipamentos de mercado que atenderiam aos requisitos mínimos estabelecidos 
pelo órgão.  
Encontrou-se naquele momento, cinco (5) modelos que se encaixavam nas 
especificações técnicas. Posteriormente, no decorrer do processo, encontramos 
mais dois equipamentos que também se encaixavam nas especificações, cito os 
modelos da KYOCERA ECOSYS M3550idn (TIPO -1) e o modelo KYOCERA 
TASKalfa 356ci (TIPO - 2). 

b) O fabricante SAMSUNG, infelizmente, descontinuou um de seus equipamentos 
que atendiam ao edital no TIPO -2, cito a SAMSUNG CLX-8650ND (impressora 
color), conforme explicado pela empresa EDOCS em seu e-mail. Entretanto, o 
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fabricante inseriu no mercado um novo modelo (SAMSUNG C4062FX) que, 
infelizmente, não atende aos requisitos mínimos definidos pelo órgão. 

c) A empresa EDOCS solicita ao CFMV que altere o edital para ajustar as 
especificações técnicas para que o novo modelo da SAMSUNG concorra ao 
processo de licitação. 

d) A equipe técnica do CFMV entende que não há uma motivação suficiente forte 
para que se realize essa modificação nos parâmetros do edital. Essa alteração 
prejudicaria o andamento do processo  e, consequentemente ocasionaria outros 
prejuízos diretos e indiretos, haja visto que há ofertas suficientes no mercado de 
pelo menos cinco (5) modelos de equipamentos que podem atender ao edital. 

e) O CFMV entende que as empresas participantes possuem um leque de opções 
bastante razoável para concorrer e, que não estará prejudicando a concorrência, 
nem mesmo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 
 

Brasília- DF, 03 de dezembro de 2018. 
 
 

VITOR HUGO DA SILVA RAMOS 
Pregoeiro do CFMV 


