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Consulta Pública Impressão e Reprografia (Outsourcing) 

Memória Da Audiência Pública - Pregão Eletrônico 174/2021 

Audiência pública online pela plataforma Google Meet.  

Processo: 04.000.952.21.73 

Data: 20/09/2021 de 14:00 ás 17:00 

Hora de início: 14:00 

Hora de encerramento: 15:38 

Público presente na audiência pública de outsourcing de impressão: 

Comitê técnico: 

Pollyanne Silva de Jesus Mendonça - SMSA 

Ricardo Antônio Alves Gonçalves - SMSA 

Marcony Gonçalves de Laia - SMSA 

Mateus Dias - HOB 

Luiz Cláudio da Silva Barros - Prodabel 

Marconi O. Campos - Prodabel 

Demais participantes: 

Alan Cassio Pereira de Souza - SMSA 

Francielen Ferreira Montaldi da Rocha - SMSA 

Tamiris Munique Matos Peixoto - SMSA 

Fernanda Miranda - SMSA 

Iris Luzia Cruz - SMSA 

Fernando Henrique Guimaraes Paulino - SIMPRESS 

Marco Antonio - SIMPRESS 

Silvio Gomes Junior - SIMPRESS 

Christiane Ottoni Candido Neves - SONDA 

Marcia Correa - SONDA 

Evaldo Araujo Lopes - SELBETTI 

Kleiton Schwantes de Jesus - SELBETTI 

Filippe Michell - SELBETTI 

Júlio César Ferreira - PROCEDATA 

Roberval Oliveira - PROCEDATA 

Marcelo Lima - NEWS SERVICE 

Flavio Cruz - NEWS SERVICE 

Chamada: 

A audiência pública foi solicitada pela Administração da SMSA, para receber das empresas 

que prestam serviços de Outsourcing de Impressão, questionamentos e sugestões, no intuito 

de elaborar o Termo de Referência e Edital, de forma que o mercado possa atendê-lo de 

forma competitiva e satisfatória para a Administração. 
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Da Audiência:  

Pollyanne Silva inicia a audiência apresentando a equipe do comitê técnico da SMSA. Logo 

em seguida apresenta as orientações e regras para audiência: 

 

● Informou que a audiência seria gravada; 

● Todos os presentes concordaram com a gravação. 

● Solicitou aos fornecedores que preenchessem o formulário - lista de presença; 

● Informou que cada empresa teria 20 minutos para apresentar as suas contribuições; 

● Ponderou que, caso alguma pergunta não fosse respondida durante a audiência, a 

mesma seria respondida pelo comitê técnico em até 48 horas. 

● Informou que os questionamentos e a ata da audiência seriam publicados no site da 

prefeitura. 

● Iniciou a apresentação dos slides sobre o projeto; 

 

Após finalizar a apresentação, Pollyanne direciona as perguntas aos fornecedores. 

Seguindo a ordem alfabética por empresa, a empresa News Service foi convocada para 

apresentar as suas considerações.  

 

Pollyanne Silva passa a palavra ao Flávio Cruz, representante da empresa News Service. 

 

Flavio Cruz questiona, sobre a necessidade da bandeja adicional das impressoras Tipo 1 – 

Impressora Multifuncional Monocromática - A4, 45 PPM e  

Tipo 9 - Impressora Multifuncional Monocromática – A4, 55 PPM, e sugere mudar a solicitação 

da bandeja adicional para 350 páginas, padrão em todos os fabricantes, e informar que o 

acessório solicitado no Termo de Referência possui um custo elevado para 500 páginas. 

 

Luiz Cláudio respondeu ao Flávio que: A especificação foi posta pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Complexo HOB, para atender a grande demanda de impressão das unidades de 

saúde, e pondera que as bandejas adicionais de 500 páginas seriam as mais adequadas para 

atender a Administração. 

Após a resposta do Luiz Cláudio houve uma invasão de pessoas mal-intencionadas que 

estavam atrapalhando a audiência pública. Foi necessário criar um novo link de reunião 

privado. Nesse momento a reunião foi paralisada e retornou com os participantes da 

Secretaria, Prodabel e as Empresas.   

Retomada a reunião, Flávio Cruz então respondeu, que entendeu, e que a resposta do Luiz 

Cláudio ficou bem clara. 

Fernanda Miranda pergunta se a reunião estava sendo gravada, Ricardo Antônio respondeu 

que sim e prosseguiu a reunião.   

 

Flávio Cruz faz o segundo questionamento: perguntou se a central de atendimento seria 

fornecida pelo fornecedor ou pela contratante? 

Pollyanne Silva respondeu que: a central de atendimento deveria ser fornecida pelo 

fornecedor e que esse deveria se atentar ao SLA, para entregar o melhor resultado possível. 
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Flávio Cruz agradeceu. 

Luiz Cláudio complementou que qualquer questionamento é válido para ajuda no 

entendimento do Edital. 

Flávio agradeceu e informou que não possuía mais nenhuma dúvida, o edital estava bem 

claro para ser atendido e passou a palavra para próxima empresa. 

Pollyanne Silva agradeceu e chamou a próxima empresa. A SELBETTI, representada por 

Kleiton Schwantes. 

Pollyanne Silva passou a palavra a Kleiton Schwantes. 

Kleiton Schwantes, questionou a especificação da tela gráfica da Impressora Multifuncional 

Monocromática - A4, 45 PPM (Tipo 1). Kleiton informou que realizou o mesmo 

questionamento por e-mail. E perguntou se seria feita alguma modificação para essa 

especificação, pois, ela ficaria nivelada com a especificações disponíveis no mercado, e 

também ajudaria a usabilidade do usuário. 

Luiz Cláudio respondeu que a especificação da impressora não possuía definição de 

tamanho, e ficaria a critério do fornecedor, desde que atendesse os requisitos de visibilidade 

e colocação. Pondera que a especificação neste formato deixaria aberta a participação de 

mais fabricantes, e não limitaria o tamanho. 

Kleiton Schwantes respondeu que o intuito dessa colocação é garantir que a administração 

venha a ter equipamentos compatíveis com a vigência do contrato, visto que tem 

equipamentos que possuem telas de 2 a 10 polegadas, e isso poderia impactar diretamente 

na hora do usuário manusear a impressora. 

Luiz Cláudio respondeu então que em decisão em conjunto com a SMSA, a Administração 

definiu deixar a cargo dos fornecedores a escolha do equipamento que atenderia a 

especificação do equipamento. 

Kleiton Schwantes responde que entendeu, e realiza outro questionamento referente ao 

display de menu dos equipamentos térmicos.  

Kleiton coloca que existem equipamentos que possuem o display gráfico, porém esses são 

em parte, limitados. Sugere avaliação sobre a necessidade dos equipamentos possuírem 

display gráfico, pois isso não é comum, e quem poderia encarecer o preço dos equipamentos. 

Luiz Cláudio responde que o display gráfico na especificação das impressoras, foram 

solicitadas pelo HOB, devido a necessidade operacional dos usuários, e informa que a 

Prodabel apenas reflete as solicitações nas especificações técnicas. 

Mateus Dias solicita que Kleiton faça referência a impressora citada. 

Kleiton Schwantes responde que seria a Impressora Térmica (Tipo 6), e informa os itens 

presentes na especificação técnica que geraram dúvidas. 

Mateus Dias respondeu que a especificação da impressora citada (Tipo 6) é superior às 

demais. Mateus informou também que a especificação seria mais robusta, pois o 
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equipamento irá trabalhar com o banco de sangue e por necessidades operacionais, o display 

era necessário para a apresentação de informações e status.  

Mateus Dias pondera que os equipamentos vão utilizar etiquetas maiores para a bolsa de 

sangue. 

Kleiton Schwantes perguntou se a exigência do display gráfico era essencial ao usuário, e se 

o mesmo faria alterações no equipamento, e o que efetivamente impacta o equipamento não 

possuir o display, e o item que poderia ser ajustado. 

Mateus Dias respondeu que teria que avaliar junto a área que irá manusear o equipamento, 

informa também que iria realizar avaliação interna referente a sugestão de Kleiton.  

Marco Antonio (Selbetti) complementou em cima da palavra do Kleiton, informou que 

concordava com o Kleiton, quanto às especificações da impressora multifuncional, (Tipo 1). 

Ponderou que a especificação do painel estaria em aberto no sentido de ampliação do 

negócio, e que para uma utilização minimamente intuitiva para o usuário final, o painel deveria 

possuir tamanho a partir de 4.3 polegadas. Indagou que o processo de utilização de um 

equipamento de tela inferior ao tamanho de 4.3 polegadas seria moroso e lento. 

Kleiton Schwantes direciona a pergunta para o Mateus referente aos equipamentos térmicos. 

Kleiton coloca que foi respondido em seus questionamentos por e-mail que foi realizado um 

estudo em cima especificações dos equipamentos, e que haviam pelo menos 4 equipamentos 

que atenderam as exigências, informa que gostaria de ter acesso ao estudo que evidencia os 

4 fabricantes de cada tipo. O acesso seria de forma transparente e que auxiliaria na busca 

pelos fabricantes, no intuito de ter oportunidades em cima de cada demanda. 

Luiz Cláudio respondeu que preparou o documento que todos iriam ter acesso ao fabricante 

e modelo, para não consumir o tempo da audiência iria publicar, pois a solicitação foi recebida 

também como questionamento da empresa Selbetti. 

Pollyanne Silva complementa a fala de Luiz Cláudio informando que é um questionamento da 

Selbetti, informar todos os fabricantes do estudo. 

Luiz Cláudio coloca que o estudo e as especificações não estão limitados aos fabricantes e 

modelos do estudo. Luiz pondera que as especificações podem ser iguais ou superiores. E 

cada fornecedor teria suas facilidades para com seus fabricantes parceiros. 

Kleiton Schwantes informou que não possuía outros questionamentos, agradeceu, informou 

que essas seriam suas considerações e pediu para seguir para próxima empresa. 

Pollyanne Silva agradeceu e chamou a próxima empresa SIMPRESS, representada por 

Fernando Henrique, Marco Antônio e Sílvio Gomes. 

Pollyanne Silva passou a palavra para Fernando Henrique. 

Fernando Henrique realizou a primeira pergunta fazendo referência a especificações da 

tecnologia jato de tinta. Informou que em cotações de preços anteriores, a tecnologia jato de 

tinta não estava sendo considerada. Informou também que nenhum de seus questionamentos 

referentes ao tema foram aceitos. 
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Fernando Henrique coloca que gostaria de entender o “por quê? ”. E pondera que no market 

share atual das principais empresas de outsourcing de impressão, 90% trabalham com 

tecnologia laser/LED e que apenas 10% dessas empresas trabalham com tecnologia jato de 

tinta. E que essas empresas trabalham apenas com o mercado B2C. Fernando salienta que 

este seria o mercado doméstico, e não o foco da Prefeitura. Fernando então passa a palavra 

Marco Antônio para que o mesmo complemente com alguns detalhes. 

Marco Antônio então questiona o porquê da aceitação de um equipamento a jato de tinta 

dentro de um certame de estrutura de governo, visto que uma máquina laser é muito superior 

a uma máquina a jato de tinta. Marco pondera que apenas duas empresas do mercado com 

tecnologia a jato de tinta são as empresas Canon e Epson e elas são voltadas para o mercado 

B2C. Marcos salienta que as impressoras a jato de tinta são voltadas para pequenos negócios 

por conta da limitação de velocidade, capacidade de embarcados e capacidade de memória 

e esses equipamentos possuem um valor muito abaixo quando comparados aos 

equipamentos com tecnologia a laser/LED. 

Marco Antonio então finaliza o questionamento dizendo que busca entender da 

Administração, o porquê do equipamento a jato de tinta ser aderente a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde e do complexo HOB. 

Fernando Henrique complementa a fala de Marco, dizendo que as únicas respostas que 

tiveram é que a tecnologia laser/LED não é a única que tem no mercado. 

Luiz Cláudio respondeu que, a princípio, seria solicitado o que estava nas especificações. As 

opções entre tecnologias laser/LED ou jato de tinta. Luiz fala também que até no site da 

empresa também possui impressoras com tecnologia a jato de tinta e que eles no momento 

consideram para um tipo de mercado e que a administração considera que seja amplo, 

informa a decisão de manter a tecnologia a jato de tinta fora para que todos os fornecedores 

participassem. Sendo assim, não seria fechado apenas para equipamentos com tecnologia 

laser/LED. 

Marco Antônio responde que entende as ponderações de Luiz, mas afirma preocupação por 

também pelo lado do órgão, e que essa preocupação deveria ser porque o mercado é grande 

e que ele briga por centavos. Marca complementou informando que o parceiro competidor 

ganha para depois, entregar e que caso uma empresa que forneça as impressoras a jato de 

tinta, ela terá a vantagem e relação aos demais, pois a impressora a jato de tinta, possui um 

sistema de impressão extremamente frágil se comparado a impressoras Laser/LED, e por 

este motivo a impressora a jato de tinta é danificada com facilidade. 

Marco Antonio também fala sobre a fragilidade da impressora a jato de tinta quanto à variação 

de energia, evento que pode danificar algum componente, que é geralmente de 50 a 60 ou 

dependendo da máquina até 70% do valor da máquina. Marco coloca que em caso de defeito, 

provavelmente, a impressora será trocada inteira pelo parceiro. Pois não valeria a pena trocar 

apenas um componente. 

Luiz Cláudio agradece os questionamentos e pondera que as especificações foram retiradas 

também digitais recentemente lançadas ao mercado e que isso não foi uma opção sem 

embasamento. Luíz coloca que o objetivo da audiência pública é essa mesma levantar as 

sugestões, opiniões e críticas e que levará as ponderações de Marco Antônio e de Fernando 

Henrique, para o comitê avaliar e decidir qual tecnologia deverá ser permitida no certame. 
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Marco Antonio complementa que é uma boa prática do governo federal, que todo edital 

referente ao outsourcing de impressão seja realizado evitando a participação de impressoras 

com tecnologia a jato de tinta e que isso é uma orientação do Governo Federal, mas se 

tratando de âmbito Municipal poderia ser absorvida. 

Marco Antonio complementa novamente que os equipamentos a jato de tinta foram 

desenvolvidos e elaborados pensando no mercado B2C e que hoje alguns receberam uma 

atualização, estilização que os deixaram próximos aos equipamentos de tecnologia 

laser/LED, mas que ainda são bastante inferiores.  

Luiz Cláudio agradece ao Marco pelas suas contribuições. 

Pollyanne Silva reforça que deverá ser reavaliado as especificações. E pergunta se a 

Empresa SIMPRESS, possui mais alguma contribuição. 

Fernando Henrique direciona a palavra Sílvio Gomes e o pergunta se ele deseja 

complementar alguma informação. 

Sílvio Gomes toma palavras e agradece pela oportunidade. Pondera a necessidade de 

realizar uma audiência pública para a troca de informações, idéias e sugestões pensando no 

bem maior que é o funcionamento da administração. Sílvio Gomes também fala sobre o 

estudo realizado pelo comitê técnico referente às especificações dos equipamentos e solicita 

que seja disponibilizado para todos presentes na audiência pública, pois facilitará a busca 

com os fabricantes.  

Sílvio Gomes também coloca sua consideração referente às especificações técnicas onde 

permite impressoras com tecnologia jato de tinta. Informa que em sua maioria, as licitações 

ocorrem solicitando apenas tecnologia laser/LED, e que é de praxe do mercado. Pois geram 

melhor competitividade do certame levando o benefício do menor custo administração 

pública. 

Luiz Cláudio informa que será disponibilizado o estudo, e que o mesmo contém apenas as 

impressoras que atendem as especificações técnicas independente da tecnologia ofertada. 

Luiz responde que não esgotaram as possibilidades e que este é apenas um modelo. Pondera 

de poderão ser apresentadas impressoras de especificação igual ou superior e que não será 

limitada apenas ao tipo de tecnologia e sim a impressora que a atender a todas as exigências 

de especificação. 

Marco Antonio informa que devido às especificações disponibilizarem também equipamentos 

movidos a jato de tinta, o certame poderá ter como vencedores apenas fornecedores que 

entregam equipamentos a jato de tinta. Pois é uma tecnologia barata e não a competitividade 

vista aos equipamentos a laser pois o custo é imensamente inferior.  

Marco Antonio informa também que os equipamentos da marca Epson foram os únicos que 

sofreram alguma atualização, ganharam uma roupagem e uma modelagem, fantasiosa que 

equipamentos são para o mercado B2B.  

Luiz Cláudio pondera que não foi direcionado que as especificações estão abrangentes e que 

após a revisão ele terá que repassar a uma nova listagem dos equipamentos, caso ele tenha 

que retirar a tecnologia a jato de tinta. Luiz complementa que as especificações foram 

direcionadas a nenhuma empresa que fornece tecnologia a jato de tinta e sim a todas as 

tecnologias disponíveis. 
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Marco Antonio informa para Luiz não interpretar que ele havia dito anteriormente, que a 

administração estaria direcionando a uma marca ou modelo de especificação, no caso, jato 

de tinta. Apenas é a visão de quem tá fora vendo o edital caso ele possa atender o Edital 

minimamente com equipamento inferior, por qual motivo ele iria atender com equipamento 

superior e que essa fosse possivelmente a visão de muitos. 

Marco Antonio coloca novamente que caso o certame siga com equipamentos permitindo a 

entrada de uma máquina a jato de tinta e este será exclusivo para fornecedores que trabalham 

com jato de tinta. Marco também orienta a exclusão da HP no estudo técnico realizado, pois 

a mesma não trabalha com equipamentos a jato de tinta, para o mercado corporativo apenas 

para o mercado B2C. Coloca que quem trabalha com jato de tinta vai ganhar e quem trabalha 

com laser/Led não vai ganhar. Marco também coloca para Luiz a dificuldade ao longo dos 

anos de contrato, caso de equipamentos que venham a ser fornecidos sejam defeituosos e 

de qualidade inferior, o que poderá impactar na operação e uso do equipamento durante a 

vigência do contrato. 

Luiz Cláudio coloca que situação está entendida pelos órgãos ali presentes e que devido a 

complexibilidade deste digital os pontos colocados serão avaliados. Pondera que não é 

apenas um item, que deverá ser atendido nas especificações e sim um conjunto, e que todas 

serão avaliadas corretamente. O desejo é que as especificações atendam a todo o mercado 

e que seja feita a disputa de maneira competitiva. 

Marco Antonio então sugere que as especificações sejam permitidas apenas impressoras 

com tecnologia laser e LED e se retire a jato de tinta. 

Luiz Cláudio agradece. 

Fernando Henrique toma a palavra e realiza um questionamento referente às impressoras 

térmicas. Informa que está sendo solicitado que as impressoras térmicas possuam porta de 

protocolo SERIAL. Fernando pergunta se serão aceitos o fornecimento de adaptadores. 

Pollyanne Silva responde ao Fernando que hoje a Secretaria Municipal de Saúde possui 

alguns sistemas legados que necessitam de aparato serial para a comunicação com 

impressoras térmicas e essas realizam operações importantes e que seria um impacto muito 

grande caso as impressoras não fossem compatíveis com o protocolo serial. 

Luiz Cláudio pondera que no estudo realizado existem várias impressoras que possuem a 

porta serial. 

Fernando Henrique por sua vez responde que realmente existem equipamentos com porta 

serial, porém estes são mais caros e maiores. 

Luiz Cláudio por sua vez coloca que para a definição sobre a necessidade ou não de 

equipamento com porta serial ou se os mesmos possam trabalhar com adaptadores, levaria 

um tempo para administração realizar o estudo. Por questões de tempo, e pelo fato da 

administração precisar dos equipamentos, não há tempo hábil para realizar esse estudo. 

Pollyanne Silva questiona os representantes da SIMPRESS se os mesmos possuem mais 

algum questionamento, sugestão. 

Fernando Henrique sugere a retirada dos equipamentos a jato de tinta e questiona o restante 

da sua equipe e alguém mais quer colocar mais alguma contribuição. 
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Silvio e Marcos respondem que não, e que dariam espaço para as outras empresas. 

Pollyanne Silva agradece e informa que as sugestões e considerações serão avaliadas. 

Pollyanne Silva então direciona a palavra às representantes da próxima empresa, Sonda, as 

representantes são, Christiane Ottoni e Márcia Corrêa. 

Márcia Corrêa então inicia os questionamentos, desejando saber aproximadamente quantos 

equipamentos serão necessários para a primeira entrega. 

Pollyanne Silva responde que será o quantitativo de equipamentos da 1ª regional. E que pelo 

motivo do certame ainda não estar finalizado, não tem o número assertivo de impressoras e 

equipamentos a serem solicitados para a 1ª entrega. 

Márcia Corrêa pondera que hoje existe o problema mundial com a falta de semicondutores 

no mercado, decorrente da pandemia do covid-19. E que ainda hoje em um cenário melhor, 

faltam esses componentes, que são imprescindíveis para a construção das Impressoras. Por 

esse motivo existe uma certa dificuldade na aquisição desses equipamentos, que possuem 

também grande quantidade. 

Márcia Corrêa complementou que tem que ser interessante todos presentes saberem 

quantitativo de impressoras a serem entregues no início, pois, poderiam verificar se teriam 

condições de entregar ou não dentro do prazo. Márcia também sugere a extensão do prazo 

presente de 30 dias corridos para 90 dias corridos. 

Pollyanne Silva responde que todos têm consciência do momento que o mundo está vivendo, 

sobre falta de componentes e semicondutores. Complementa que o prazo estipulado no edital 

foi baseado na implantação do projeto SIGRAH – SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO 

HOSPITALAR, AMBULATORIAL E DE REGULAÇÃO, e que este é o motivo do prazo bem 

curto da implantação. 

Márcia Corrêa então agradece e passa para o segundo questionamento que é referente ao 

fornecimento de papel. Márcia sugere que seja colocado no edital a entrega também do Papel 

A4, pois, diminuiria os custos da administração com a compra e a logística de entrega deste 

insumo. O mesmo seria entregue como serviço. 

Christiane Ottoni complementou que hoje os dois maiores editais de Outsourcing de 

Impressão do mercado seriam das instituições Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

os mesmos solicitam o fornecimento de papel como medida de abaixar os custos, e facilidade 

na logística de distribuição desses insumos. Informa que existe um estudo realizado para 

isso. 

Márcia Corrêa responde que eram esses dois pontos que a empresa SONDA queria 

apresentar, sobre o fornecimento de papel A4 e sobre prazo de entrega e quantidade de 

impressoras a serem fornecidas na primeira entrega. 

Pollyanne Silva informa que hoje a administração pública já detém um contrato de 

fornecimento de papel A4 e que no momento não havia vantagens em cancelar esse contrato 

e solicitar a fornecimento de papel pelo contrato de outsourcing e que isso teria que ser 

avaliado.  
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Fernanda Miranda complementa informando que hoje a Prefeitura de Belo Horizonte realiza 

aquisição de itens comuns para todos os órgãos, e que no momento não haveria a 

possibilidade de adquirir dentro do contrato de outsourcing pois esse seria um tema bem 

delicado para se tratar, devido a sua vantajosidade. 

Márcia Corrêa e Christiane Ottoni agradecem, informam que estas foram as suas 

considerações. 

Pollyanne Silva informa que a lista de empresas cadastradas finalizou e que abriu o tempo 

de 20 minutos para novos questionamentos e contribuições. E questiona se mais alguém tem 

alguma consideração. 

Fernando Henrique questiona sobre a disponibilidade dos insumos, referente às impressoras 

térmicas se os mesmos seriam disponibilizados mensalmente. 

Pollyanne Silva responde que os mesmos serão solicitados mensalmente. 

Fernando Henrique agradece. 

Pollyanne Silva questiona a todos se existe mais alguma dúvida. E agradece a todos pela 

participação, informa que os questionamentos e a ATA da reunião serão publicados no site 

da PBH. 

Fernanda Miranda informa que antes da publicação dos questionamentos e a ATA da reunião, 

os mesmos serão encaminhados aos fornecedores para que os mesmos sinalizem a “não 

objeção” e o “de acordo''. 

Fernando Henrique realizou um questionamento referente a especificação da impressora 

térmica (Tipo 5) quanto a solicitação de LED de duas cores. Questiona se será aceito apenas 

uma cor. 

Mateus Dias o questiona se é referente ao LED. Informa que o LED de duas cores informa o 

status da impressora que, por exemplo, “Verde está funcionando normalmente, vermelho ela 

possui algum problema”. O equipamento informa o status através dessa sinalização de cores. 

Fernando Henrique agradece. 

Kleiton Schwantes, questiona sobre a especificação das impressoras térmicas, (Tipo 5) e 

(Tipo 6) se o mesmo deverá possuir tela gráfica, em LCD. Kleiton questiona se a 

especificação trata-se tela do equipamento ou sobre indicador status do equipamento. Kleiton 

pondera que o entendimento se refere ao indicador de status, e não a tela do equipamento. 

Luiz Cláudio, pondera que será revista a especificação. 

Mateus Dias complementa sobre impressora (Tipo 6), receptora, que a solicitação de tela 

gráfica é para melhor interação do usuário com o equipamento em seu manuseio, pois, o 

equipamento poderá informar papel atolado, falta de insumo e outras pendências. 

Kleiton Schwantes informa entendido e realiza outro questionamento referente ao (Tipo 5), 

sobre a capacidade de memória RAM do equipamento, pois, o mesmo possui uma memória 

muito superior ao que existe disponível no mercado e que caso fosse aceita redução da 

memória haveria redução de custos para administração, que equipamento atenderia 
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perfeitamente aos requisitos solicitados, pois, o mesmo não possui tela gráfica para gerar 

imagem e sistema embarcado. Solicita que seja revisto a quantidade de memória.  

Luiz Cláudio informa que será avaliado. 

Kleiton Schwantes informa que por parte da Selbetti seriam essas as ponderações  

Fernando Henrique informa que por parte da Simpress também está tudo ok, e que seriam 

essas considerações. 

Pollyanne Silva questiona se poderia encerrar. E todos os representantes sinalizam que sim. 

Pollyanne Silva agradece e finaliza a audiência. 
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Nota de Esclarecimento 

 

Na Audiência Pública relativa ao Outsourcing de Impressão, foi mencionada a intenção de 

publicação de um documento que identifica fabricantes e modelos impressoras que foram 

pesquisados e poderiam vir a atender as especificações técnicas contidas no Termo de 

Referência. 

 

Ocorre que este documento é composto pela área técnica da Prodabel e é utilizado apenas 

para compor as especificações técnicas após ampla pesquisa de mercado e não é um 

documento criado com vistas à sua publicação. 

 

Diferentemente, as especificações técnicas são desenvolvidas para ampla divulgação e 

orientação ao mercado das tendências técnicas e padrões a serem adotadas nas aquisições 

futuras de equipamentos nestas tecnologias por qualquer órgão da PBH. 

 

As especificações técnicas são elaboradas pelo corpo técnico da Prodabel, o qual detém 

amplo conhecimento e expertise para tal. Para se fazer as especificações técnicas sem 

cercear a livre concorrência ou solicitar itens que possam dificultar processos de compra 

pelos fornecedores, os técnicos da Prodabel, no processo de elaboração, fazem uma vasta 

análise das características de itens de diversos fabricantes que atendem as necessidades 

dos órgãos solicitantes da PBH, e para chegar às especificações técnicas, compõem 

documentação técnica de uso interno.  

 

Tais consultas servem apenas para verificar se a especificação técnica elaborada pelo corpo 

técnico da Prodabel não conflita, em essência, com o praticado no mercado. Como essas 

consultas fazem parte do processo interno de especificações da Prodabel, não faz sentido a 

divulgação dessas pesquisas técnicas para os fornecedores. 

 

Ademais, a não publicação deste documento de uso interno da Prodabel não prejudica a 

elaboração das propostas e a participação de quaisquer fornecedores e/ou fabricantes no 

atendimento ao termo de Referência.  

 

 

27 de setembro de 2021 

 

 

Empresa de Informática de Belo Horizonte - Prodabel. 

 

 


