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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 15/2020 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 19 de outubro de 2020 12:02
Para: Licitacao Compras <licitacao_compras@yahoo.com.br>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>,
Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 15/2020 - Contratação de empresa para prestação de serviço continuado
de impressão corporativa (outsourcing), com fornecimento de impressoras departamentais,
equipamentos multifuncionais, impressora de grande formato e sistema de gerenciamento de
impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e
fornecimento de insumos e consumíveis originais, exceto papel. 

Prezada Sra. Ana, boa tarde! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados. 

PERGUNTA 1: "Para cadastramento da proposta para Etapa de lances a licitante deverá enviar o
modelo constante no Anexo III com a informação obrigatória de Marca e Modelo?" 

RESPOSTA 1: Conforme disposto no subitem 10.1.2 do Edital, a Proposta Comercial a ser registrada
no sistema eletrônico deverá conter a descrição do objeto e o preço global ofertado. Caso a licitante
seja a arrematante, a proposta completa contendo todas as informações dispostas no Anexo III
deverá ser encaminhada em conformidade com o disposto no item 12.14 do Edital. 

PERGUNTA 2: '"De acordo com o item 13.4 – Os preços propostos deverão ser expressos em Reais
(R$), inclusive os unitários, com 2 (duas) casas decimais, e neles deverão estar incluídos todos os
impostos, taxas e demais custos/despesas diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a única
remuneração pela prestação de serviços licitada, sendo assim, podemos entender que para os valores
unitários das copias/impressões somente serão aceitos 2 casas decimais após a virgula, está correto
nosso entendimento?" 

RESPOSTA 2: Sim, o entendimento está correto. 

PERGUNTA 3: "De acordo com o edital os equipamentos devem estar em linha, onde não há previsão
dos mesmos serem novos, de 1º uso, está correto nosso entendimento?" 

RESPOSTA 3: Sim, o entendimento está correto. 

PERGUNTA 4: "De acordo com o item  3.3 do Termo de Referência pede: e) fornecimento de leitores
de crachás compatível com RFID e/ou tecnologia para inserção de senhas de acesso para retirada de
impressão e realização de cópias, para todos os equipamentos . De acordo com nosso entendimento
poderemos ofertar os leitores de crachás ou equipamentos que possuam o recurso de impressão
segura através da digitação da senha no painel do equipamento, estamos corretos?" 

RESPOSTA 4: Como descrito no texto:  "... e/ou tecnologia para inserção de senhas de acesso para
retirada de impressão e realização de cópias, ...". Logo, se as impressoras ofertadas pelo proponente
permitirem a digitação de senha diretamente em seus paineis, elas atenderão ao solicitado no termo
de referência. 

PERGUNTA 5: "Para as impressoras também deverão ser entregues leitores de crachás ou podemos
ofertar  impressoras que permitam a digitação de senha diretamente no painel delas?" 

RESPOSTA 5: Sim, podem ser ofertadas impressoras que permitam a digitação de senha diretamente
no painel delas. 

PERGUNTA 6: "Em relação as especificações do equipamento tipo B – é solicitado Impressora
Colorida A3, gostaríamos de saber se podemos ofertar um equipamento do tipo Multifuncional e
desabilitar a função de copia/digitalização?" 
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RESPOSTA 6: Não, o proponente deverá ater-se às especificações do tipo impressora laser COLOR A3
- Tipo B. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br
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