
 
 

 
 

                                                                 Belo Horizonte/MG, 15 de setembro de 2021. 

 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde – ASTIS 

A/C.:  Pollyanne Silva e Ricardo Antônio Alves Gonçalves 
 

Prezados, 

 

Submetemos à apreciação de V. Sa, considerações e sugestões acerca do Termo de 

Referência encaminhado para subsidiar Consulta Pública a ser realizada no dia 

20/09/2021, a qual visa futura contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de impressão e reprografia (outsourcing) para a Secretaria Municipal da Saúde - 

SMSA e Complexo do Hospital Metropolitano Odilon Behrens – HOB, conforme descrição 

detalhada constante no Anexo I- Projeto básico do Termo de Referência elaborado. 

  

Afirmamos ter plena capacidade técnica e financeira para responsabilizar-nos pelo futuro 

contrato e que nosso intento assenta-se na abordagem de alguns aspectos que podem 

contribuir para uma maior conformidade do documento elaborado aos modelos de 

contratação vigentes e às opções de hardwares e softwares de mercado capazes de trazer 

melhor custo benefício e economicidade à contratação. 

 

 

Dos Requisitos do Objeto 

No que se refere ao objeto licitado, assim como previsto para os equipamentos de 

impressão térmica (Tipos 3, 4, 5 e 6), sugere-se a inclusão do fornecimento de papel A4 e 

A3 na prestação dos serviços para abastecimento aos demais equipamentos (Tipos 1, 2, 

7, 8 e 9), primeiramente por ser matéria prima imprescindível às atividades desenvolvidas 

diariamente pela sede da SMS e Entidades vinculadas à mesma. 

Esclarece-se que a inclusão do fornecimento de papel na prestação dos serviços 

propiciará uma gestão mais ampla, eficiente e assertiva do consumo deste insumo, 

vinculando o mesmo à contabilização e bilhetagem realizadas mensalmente através das 

ferramentas de gerenciamento previstas na contratação.  

 

Paralelamente, esta ação propiciará também a redução dos custos de aquisição, gestão 

e logística desta matéria prima, posto que a mesma é adquirida pelas prestadoras de 

serviços em maior escala, o que lhes assegura um menor preço, bem como pelo fato 



 
 

 
 

destes insumos serem fornecidos como serviço (tributado pelo ISS) e não mais como 

produto (tributado pelo ICMS), eliminando o que se chama de bitributação. 

 

Para melhor entendimento, salienta-se que neste tipo de contratação o papel figurará 

como qualquer outro item quer compõe a solução, como equipamentos, softwares e 

suprimentos (todos os itens tributados pelo ISS). 

 

Registra-se também que ao incluir o fornecimento de papel na prestação de serviços, a 

SMS ainda reduzirá custos decorrentes de processos relativos a: 

 Armazenagem - Serão extintos todos os custos relativos ao armazenamento 

destes insumos, como estrutura predial, espaço físico e energia elétrica; 

 Logística - Serão extintos todos os custos relativos ao transporte, seguro e entrega 

destes insumos em cada órgão contemplado com os serviços contratados; e 

 Capital Humano - Serão extintos todos os custos relativos ao pagamento mensal 

de profissionais alocados nos almoxarifados para gerir e controlar os estoques 

destes insumos, bem como para transportar e efetuar suas entregas. 

 

Face ao exposto, sugere-se que sejam realizadas pesquisas de preços com e sem 

fornecimento de papel, de forma a permitir que esta Secretaria tenha uma visão mais 

detalhada e segura dos benefícios operacionais e ganhos financeiros supracitados.   

 

Do Critério de Julgamento e Adjudicação do Objeto  

O Termo de Referência estabelece que os serviços serão julgados e adjudicados com base 
no Menor Preço por Lote. 
 
Como não há qualquer citação à existência de mais de um Lote, entende-se que o objeto 
será licitado em Lote Único, composto por equipamentos de tecnologias laser e térmica. 
 
Neste caso, em função das diferenças existentes entre as tecnologias, da inexistência de 
soluções de gerenciamento das impressoras térmicas e de questões relacionadas a cada 
segmento específico, onde identifica-se inúmeras empresas especializadas na 
comercialização de dispositivos térmicos e que não trabalham com impressoras e 
multifuncionais laser, sugere-se subdividir a contratação em 2 (dois) Lotes, sendo um 
voltado aos equipamentos de tecnologia  laser e outro aos equipamentos de tecnologia 
térmica. 
 
Esta ação mitigará o risco de contestações por parte das interessadas em participar do 
futuro processo licitatório, sejam elas especializadas em equipamentos de impressão 
térmica ou laser. 
 
Dos Requisitos Temporais 

O Termo de Referência estabelece que os equipamentos e softwares deverão ser 
entregues no máximo, 30 (trinta) dias corridos a partir da data de emissão da ordem de 



 
 

 
 

serviço. Dentro desse mesmo prazo, também, deverão ser implantadas, as seguintes 
soluções:  
● Implantação dos softwares de gerenciamento e bilhetagem;  
● Instalação e configuração dos equipamentos;  
● Identificação dos equipamentos;  
● Treinamento da equipe da contratante. 
 
Neste caso, cumpre-nos esclarecer que o prazo estipulado é inexequível para qualquer 

prestador de serviços, pelos seguintes motivos: 

 Os equipamentos que compõem a solução, são em sua maioria fabricados no 

exterior, o que mesmo em condições normais demandam prazo equivalente ao 

estabelecido somente para o processo de importação e liberação alfandegária. 

 As produções destes equipamentos foram interrompidas junho deste ano e ainda 

não foram normalizadas em virtude da falta de semicondutores, componentes 

eletrônicos imprescindíveis para a fabricação destes tipos de ativos.  

 Os serviços de logística de bens e produtos no Brasil também foram afetados em 

decorrência da pandemia mundial da COVID-19, requerendo a adoção e 

implementação de inúmeras ações voltadas para a segurança e saúde dos 

colaboradores envolvidos nestes processos, demandando maiores prazos para as 

operações de transporte e entrega.  

 A prestação de serviços compreende quantitativo elevado de equipamentos 

(4.668 unidades) que devem ser instalados e configurados em inúmeras 

localidades distintas do município de Belo Horizonte. 

Face ao exposto, sugere-se ajustar o prazo de entrega, instalação e configuração dos 

equipamentos e do software de gerenciamento, com início e conclusão de 30% dos 

equipamentos em até 60 (sessenta) dias úteis após o recebimento da OS, e a conclusão 

dos 100% em até 90 (noventa) dias úteis. 

Dos Requisitos dos Equipamentos 

No que tange às especificações dos equipamentos, salienta-se que as mesmas exercem 

forte influência para a assertividade e sucesso da contratação, especialmente por tratar-

se de contratação com vigência inicial de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis até o 

limite legal de 60 (sessenta) meses, e que envolve alto valor financeiro em tempos de 

recursos tão escassos. 

Neste sentido, importa frisar que fatores como a padronização do parque de 

equipamentos, o correto dimensionamento dos seus portes e a definição de requisitos 

mínimos condizentes com as demandas de impressão, cópia e digitalização de 

documentos são fundamentais para assegurar uma estrutura adequada à relevância dos 

serviços prestados pela SMS e Entidades vinculadas. 

Em outras palavras, as especificações definidas para os equipamentos que irão compor a 

solução pretendida devem viabilizar a padronização e redução da quantidade de ativos 



 
 

 
 

do novo parque de impressão e ao mesmo tempo assegurar que tais ativos sejam capazes 

de absorver as demandas previstas na contratação com agilidade, eficiência, qualidade e 

economicidade esperada. 

Paralelamente e não menos importante, as especificações estipuladas devem manter 

ampla compatibilidade com os modelos existentes no mercado dos mais diversos 

fabricantes para não comprometer a isonomia no certame, pois só assim, haverá uma 

ampla e legítima competição entre as licitantes, trazendo a economicidade pretendida. 

Face ao exposto, visando garantir uma maior compatibilidade com os modelos 

comercializados pelos principais fabricantes do segmento, apresentamos os seguintes 

questionamentos acerca do equipamento Tipo 1 – Impressora Multifuncional 

Monocromática - A4, 45 PPM: 

Entende-se que por serem recursos padrões e de série à maioria dos equipamentos 

disponíveis no mercado: 

(1.02) A velocidade de impressão mínima de 45 páginas por minuto (ppm) ou superior 

deve ser comprovada em formato A4.  

(3.02) A multifuncional deve permitir a digitalização frente/verso de forma automática e 

em única passada.  

(3.02) A velocidade de digitalização mínima deverá ser de 45 (quarenta e cinco) páginas 

A4 por minuto (ppm) ou superior, igual à velocidade de impressão. 

(3.02) A multifuncional deve permitir a saída de arquivos nos formatos, TIFF, JPEG, PDF e 

PDF Pesquisável.  

(4.04) O equipamento deverá possuir um “Painel frontal” com tela gráfica de LCD de 7” 

com “Menu” de operação da impressora de forma que:  

● Disponibilize acesso a um teclado intuitivo e de fácil utilização;  

● Permita entrada de dados, liberação de acesso, impressão, digitalização e configuração; 

● Permita a pré-visualização dos documentos digitalizados para efetuar correções, 

ajustes, descarte ou salvamento dos documentos digitalizados; 

● Permitia a exibição de status de acordo com o status do equipamento; 

(6.01) Possuir, no mínimo, 2 (duas) bandejas frontais com capacidade de entrada para no 

mínimo 500 (quinhentas) folhas, ou configurações superiores, aceitando-se o somatório 

da bandeja principal e da bandeja multiuso para totalizar as 500 (quinhentas) folhas; 

Nosso entendimento está correto?  



 
 

 
 

Dos Requisitos da Solução de Bilhetagem 

No que tange às características e funcionalidades descritas para a Solução de Bilhetagem 

e, o Termo de Referência estabelece que: 

“Para os documentos copiados, devem ser registradas conforme item 4.6.3.1 todas as 

informações dos subitens anteriores, com exceção dos subitens 4.6.3.1.4 e 4.6.3.1.8.”  

Neste caso, sugere-se dar publicidade aos subitens supracitados, pois não localizamos os 

mesmos. 

 “Suporte a “Impressão retida”: a impressão não é iniciada após o envio pelo computador, 

o usuário deverá fazer a liberação na impressora por meio de login e senha ou PIN 

integrado ao AD individual. Essa funcionalidade poderá ser habilitada em um ou mais dos 

equipamentos a critério da CONTRATANTE. Além de autenticado, o usuário deve estar 

autorizado a imprimir na impressora;” 

“Suporte a Fila única de impressão: a impressão é enviada pelo computador a uma 

“impressora virtual” e poderá ser retirada por meio da impressão retida em qualquer 

equipamento participante da solução, que esteja na mesma rede;” 

Em ambos os casos, como a maioria das impressoras destinam-se a Consultórios das 

UPAS, UBS’s e Hospitais, entende-se que as funcionalidades supracitadas serão 

requeridas exclusivamente para as multifuncionais.  

Nosso entendimento está correto? 

 

Atenciosamente, 

 

 

CTIS TECNOLOGIA S.A. 
CNPJ: 01.644.731/0001-32 
Nelson Serranegra de Paiva 
Diretor Regional 
C.I: M1241252 SSP/MG 
CPF: 481.323.736-34 

 

Nelson Serranegra (15 de September de 2021 18:03 ADT)
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Av. Afonso Pena nº 2336 - sobreloja  

 CEP 30.130-007 Belo Horizonte / MG 
Fone ( 031 ) 3277-7719 / 3277-8135 /  E-mail: astis@pbh.gov.br 

 

Prezados, 
 
Em respostas aos questionamentos da empresa CTIS TECNOLOGIAS SA.: 
 
Dos Requisitos do Objeto 
 
Fornecimento de papel A4:  
 
Resposta: Não é vantajoso para a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte interromper o 
contrato atual de fornecimento de papel A4, portanto será mantido o fluxo atual.  
 
Do Critério de Julgamento e Adjudicação do Objeto 
 
Divisão de lotes:  
 
Resposta: O termo de referência para contratação do outsourcing de impressora para Secretaria 
Municipal de Belo Horizonte e Complexo HOB foi elaborado com o objetivo de contratar somente 
um único fornecedor para facilitar o processo de gestão do contrato considerando o número de 
equipamentos e localidades. 
 
Dos Requisitos Temporais 
 
Prazo de execução dos serviços:   
 
Resposta: No anexo I do termo de referência para contratação do outsourcing de impressora para 
Secretaria Municipal de Belo Horizonte e Complexo HOB, foi informado que a empresa tem no 
máximo para entregar os serviços 30 dias corridos a partir da data de emissão de ordem de serviço. 
Esse prazo foi determinado em conjunto com o prazo de implantação do sistema SIGRAH (Solução 
Tecnológica Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e Regulação) apesar da urgência dos 
órgãos no recebimento dos equipamentos, estipular um prazo máximo curto, pode deixar a 
prestação de serviço inexequível para as empresas, portanto, sugerimos um cronograma conforme 
tabela abaixo: 
 

CRONOGRAMA MACRO DO PROJETO 

Reunião de Início de Projeto Até 5 dias corridos após assinatura do contrato 

Pactuar Cronograma de Implantação Até 3 dias úteis após a Reunião de Início de Projeto 

Capacitações e treinamentos Após finalizar a apresentação do cronograma de 
implantação deve durar até 3 dias 

Instalação de equipamentos prioritários 
definidos pela Contratante + Complexo HOB 

Até 30 dias corridos após aprovação do 
Cronograma de Implantação 

Regionais Até 30 dias corridos iniciando no máximo em até 15 
dias corridos da instalação da regional anterior. 

mailto:astis@pbh.gov.br
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Esse cronograma poderá ser pactuado também da seguinte forma:  
 
 

Ordem de 
Fornecimento 

Item 
Prazo de 
Execução 

1 

Reunião de início do projeto + Implantação dos softwares 
de gerenciamento de bilhetagem e software para abertura 
e gestão e ordens de serviço 

30 dias corridos 

2 

Elaboração do Cronograma de implantação, 
Capacitações e treinamentos + Instalação de 
equipamentos prioritários + Instalação Equipamentos 
HOB 

30 dias corridos 

3 Instalação dos Equipamentos Regional 1 30 dias corridos 

4 
Instalação dos Equipamentos Regional 2 30 dias corridos 

5 
Instalação dos Equipamentos Regional 3 30 dias corridos 

6 
Instalação dos Equipamentos Regional 4 30 dias corridos 

7 Instalação dos Equipamentos Regional 5 30 dias corridos 

8 
Instalação dos Equipamentos Regional 6 30 dias corridos 

9 
Instalação dos Equipamentos Regional 7 30 dias corridos 

10 Instalação dos Equipamentos Regional 8 30 dias corridos 

11 
Instalação dos Equipamentos Regional 9 30 dias corridos 

 
Ou seja, serão emitidas várias ordens de serviço para instalação dos equipamentos e não um único 
com a totalidade de equipamentos do contrato. 
 
Especificação da Impressora Tipo 1- Impressora Multifuncional Monocromática- A4, 45 PPM 
 
(1.02) A velocidade de impressão mínima de 45 páginas por minuto (ppm) ou superior deve ser 
comprovada em formato A4. 
 
Resposta: A velocidade de impressão mínima de 45 páginas por minuto (ppm) ou superior deve 
ser comprovada independente do formato. 
  
(3.02) A multifuncional deve permitir a digitalização frente/verso de forma automática e em única 
passada. 
 
Resposta: A impressora deve digitalizar frente e verso. 
(3.02) A velocidade de digitalização mínima deverá ser de 45 (quarenta e cinco) páginas A4 por 
minuto (ppm) ou superior, igual à velocidade de impressão. 
 
Resposta: Digitalização de 40 PPM ou superior. 
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(3.02) A multifuncional deve permitir a saída de arquivos nos formatos, TIFF, JPEG, PDF e PDF 
Pesquisável. 
 
Resposta: Não há nenhuma exigência em relação a saída de arquivos. 
 
(4.04) O equipamento deverá possuir um “Painel frontal” com tela gráfica de LCD de 7” com “Menu” 
de operação da impressora de forma que: 
 
● Disponibilize acesso a um teclado intuitivo e de fácil utilização;  
● Permita entrada de dados, liberação de acesso, impressão, digitalização e configuração; 
● Permita a pré-visualização dos documentos digitalizados para efetuar correções, ajustes, descarte 
ou salvamento dos documentos digitalizados; 
● Permitia a exibição de status de acordo com o status do equipamento; 
 
Resposta: Não há exigência em relação ao tamanho da tela gráfica, quanto a pré-visualização de 
documentos. 
 
(6.01) Possuir, no mínimo, 2 (duas) bandejas frontais com capacidade de entrada para no mínimo 
500 (quinhentas) folhas, ou configurações superiores, aceitando-se o somatório da bandeja 
principal e da bandeja multiuso para totalizar as 500 (quinhentas) folhas; 
 
Resposta: Conforme descrito no TR, cada bandeja deverá ter a capacidade para 500 folhas. 
 
Dos Requisitos da Solução de Bilhetagem 
 
A citação: “Para os documentos copiados, devem ser registradas conforme item 4.6.3.1 todas as 
informações dos subitens anteriores, com exceção dos subitens 4.6.3.1.4 e 4.6.3.1.8. ” 
 
Respostas:  
Está incorreta e será corrigida no termo de referência. 
 
Em relação a configuração de “Impressão Retida” e Fila única de impressão, está correto o 
entendimento. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Comissão Técnica - Outsourcing de Impressão 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/SMSA 
Avenida Afonso Pena, nº 2336/Sobreloja/Funcionários/BH/MG 
(31) 32777719/ (31) 32615303/ www.pbh.gov.br 

mailto:astis@pbh.gov.br

