
 

 

SOLICITAÇÂO DE ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BELO HORIZONTE 

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE- ASTIS 

 

SELBETTI TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 83.483.230/0001-86, com sede na Rua Pedro Kolb, 723, 

Bucarein, Joinville/SC atuante no segmento de outsourcing de impressão a mais de 44 anos, se manifesta referente a solicitação 

de consulta pública para contratação de solução de outsourcing de impressão e apresentação de sugestões e questionamentos no 

período de 06/09/2021 a 15/09/2021, processo de licitação que tem como objeto prestação de serviço 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 disponibilizado no endereço eletrônico 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/saude. 

 

Destacamos que presente termo de referência está muito bem redigido e rico em detalhes, mas em nossa análise 

constatamos alguns itens que necessitam de ajustes para que esta administração receba um maior número de propostas dentro 

dos padrões de tecnologia atual. Abaixo evidenciamos os pontos de melhoria, que irão garantir equipamentos de ultimo porte 

tecnológico garantindo o desempenho dos mesmos durante todo o período contratual (48 meses), desempenhando perfeitamente 

suas funcionalidades e atendendo as necessidades dos usuários.  

 

1. REFERENTE AO “TIPO 1 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - A4, 45 PPM”: 

 

a) 1.02 Velocidade de impressão/cópia mínima de 45 páginas por minuto (ppm) ou superior nos formatos A4 

ou Carta; 

Justificativa: Imprescindível que a velocidade de copia seja requerida juntamente com a de impressão, visto a 

possibilidade de alguns fabricantes em ajustes na qualidade de impressão onde eleva-se a velocidade de 

impressão mas diminui-se a qualidade da mesma, solicitando a velocidade de copia esta administração ira garantir 

a integridade da velocidade real dos equipamentos. Ainda permitir a velocidade nos formatos A4 ou carta irá 

ampliar o rol de fabricantes participantes uma vez que muitos utilizam o formato Carta para mensurar a velocidade 

de seus equipamentos, sendo inclusive um padrão internacional para aferição da mesma. 

b) 3.02 O scanner deverá ter alimentador de documentos com capacidade para, no mínimo, 50 (cinquenta) 

folhas; 

Justificativa: Todos equipamentos deste porte possuem alimentador de originais de 50 folhas ou superior, e não 

40 folhas como requerem. 

c) 4.01 A multifuncional deverá possuir memória RAM: mínimo de 1 GB ou configuração superior. 
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4.01 Processador mínimo de 1Ghz ou configuração superior. 

4.04 O equipamento deverá possuir um “Painel frontal” com tela gráfica de LCD touch screen de no 

mínimo 7 polegadas com “Menu” de operação da impressora de forma que:... 

Justificativa: Visto que os equipamentos multifuncionais irão necessitar desempenhar funcionalidades de retenção 

e liberação das impressões, possuindo inclusive software embarcado par viabilizar o pleno desempenho dessa 

funcionalidade, é imprescindível que os equipamentos possuam hardware e painel compatíveis para correta 

execução das funcionalidades durante todo o período contratual.  

d) 8.01 Deverá ser fornecido conjuntamente com o equipamento, no mínimo, 01 ou conjuntos de cartuchos 

de toner ou de tinta, novo, do mesmo fabricante da impressora; com durabilidade para no mínimo 5.000 

(cinco mil) páginas; 

Justificativa: A Exigência de cartucho de toner com maior durabilidade ira garantir uma menor quantidade de 

intervenções por parte dos usuários, indisponibilidade dos equipamentos e menor custo com logística visto que a 

frequência de envio dos cartuchos será menor. 

 

2. REFERENTE AO “TIPO 2 – IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - A4, 38 PPM”: 

 

a) 2.01 Velocidade de impressão: mínima de 34 páginas por minuto (ppm) ou configurações superiores nos 

formatos A4 ou Carta; 

Justificativa: Em virtude do numero de impressões estimadas por esta administração, além de que em pesquisa de 

mercado o volume de impressões em equipamentos de somente impressão é em média de 10 páginas por trabalho, 

entendemos que solicitar equipamentos com 38 paginas por minuto estaria onerando as propostas, e a alteração que 

estamos propondo não impacta o desempenho dos equipamentos e usabilidade dos usuários. Ainda permitir a 

velocidade nos formatos A4 ou carta irá ampliar o rol de fabricantes participantes uma vez que muitos utilizam o 

formato Carta para mensurar a velocidade de seus equipamentos, sendo inclusive um padrão internacional para 

aferição da mesma. 

b) 5.01 Memória RAM interna (buffer): mínimo de 128MB ou superior; 

Justificativa: Em virtude do baixo numero de impressões, onde nestes equipamentos não é requerido funcionalidades 

que necessitam de grande capacidade de processamento de hardware, constatamos que a exigência de 512MB 

restringiria a oferta de melhores propostas e modelos de equipamentos. Destacamos novamente que a alteração 

sugerida não impactara no desempenho dos equipamentos e usabilidade dos usuários. 

c) 6.02 Conformidade com o padrão IEEE 802.3 e IEEE 802.3u; 

Sugestão: Para este item, sugerimos SUPRIMIR o mesmo, uma vez que os equipamentos responsáveis pelo 

gerenciamento de rede (switches) possuem alta capacidade de segurança e conseguem gerenciar os protocolos de 

rede para os equipamentos. Se mantida tal exigência, as licitantes deverão dimensionar equipamentos de maior porte 

tecnologia, o que consecutivamente irá refletir na proposta a ser ofertada.  



 

 

 

3. REREFENTE AO “TIPO 4 – IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE PULSEIRAS HOSPITALAR”: 

 

a) 4.01 O equipamento deverá sistema de corte de mídia por guilhotina ou similar, exceto se a etiqueta 

(pulseira) for serrilhada. 

Justificativa: O Sistema de corte conhecido como guilhotina, possui um alto valor a ser agregado ao equipamento, 

visto ser um acessório comercializado a parte pelos fabricantes. Permitir o fornecimento de etiquetas serrilhadas, 

dispensa a necessidade do sistema de corte e reduz o custo dos equipamentos em mais de 30%, o que ira refletir 

diretamente nas propostas a serem ofertadas.  

 

4. REFERENTE AO “TIPO 5 – IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS”: 

 

a) 4.01... b. O equipamento deverá possuir uma tela gráfica de LCD, com no mínimo duas cores, com “Menu” 

de operação da impressora de forma que: 

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

Sugestão: Visto o porte do equipamento requerido, onde a vasta maioria dos fabricantes não disponibilizam em 

seus equipamentos display LCD, com menu e teclado, recomendamos a SUPRIMIR ambos os itens, destacamos 

ainda que em nossa analise somente o fabricante ZEBRA com o modelo ZD620 atenderia plenamente a esta 

especificação.  

b) 4.01... Corte de mídia por guilhotina ou similar, exceto se a etiqueta (pulseira) for serrilhada.; 

Justificativa: O Sistema de corte conhecido como guilhotina, possui um alto valor a ser agregado ao equipamento, 

visto ser um acessório comercializado a parte pelos fabricantes. Permitir o fornecimento de etiquetas serrilhadas, 

dispensa a necessidade do sistema de corte e reduz o custo dos equipamentos em mais de 30%, o que ira refletir 

diretamente nas propostas a serem ofertadas.  

c) 5.01 Memória interna: mínimo de 16 MB de RAM, 16 MB de FLASH, ou configurações superiores. 

Justificativa: A exigência originalmente de 128 MB de RAM e 128 MB de FLASH resultam em equipamentos de 

maior porte e consecutivamente de maior investimento, o que irá refletir nas propostas a serem apresentadas. 

Hoje no mercado existem equipamentos que atendem a todos os demais requisitos com memória de 16 MB de 

RAM e 16 MB de FLASH, onde se alteradas conforme sugerido, irão permitir as licitantes ofertar um maior número 

de equipamentos e com menores valores em suas propostas.  

 

5. REFERENTE AO TIPO 6 - IMPRESSORA RECEPTORA 

 

a) 2.02 Largura de impressão: de até 104 mm, equivalente a 4 ", ou configurações superiores. 



 

 

Justificativa: Acreditamos que houve um equivoco nesta solicitação, onde equipamentos deste porte comumente 

não possuem largura de impressão de 105mm ou 4,1”, mas sim ate o limite máximo de ate 104mm ou 4”. A 

alteração proposta é apenas um ajuste para a isonomia do processo e em nada impacta uma vez que as etiquetas 

solicitadas não chegam até o limite máximo de impressão do equipamento.  

b) 4.01... b. O equipamento deverá possuir uma tela gráfica de LCD, com no mínimo duas cores, com “Menu” 

de operação da impressora de forma que: 

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

Sugestão: Visto o porte do equipamento requerido, onde a vasta maioria dos fabricantes não disponibilizam em 

seus equipamentos display LCD, com menu e teclado, recomendamos a SUPRIMIR a exigência de ambos os 

itens, destacamos ainda que em nossa analise somente o fabricante ZEBRA com o modelo ZD620 atenderia 

plenamente a esta especificação.  

c) 4.01... Corte de mídia por guilhotina ou similar, exceto se a etiqueta (pulseira) for serrilhada.; 

Justificativa: O Sistema de corte conhecido como guilhotina, possui um alto valor a ser agregado ao equipamento, 

visto ser um acessório comercializado a parte pelos fabricantes. Permitir o fornecimento de etiquetas serrilhadas, 

dispensa a necessidade do sistema de corte e reduz o custo dos equipamentos em mais de 30%, o que ira refletir 

diretamente nas propostas a serem ofertadas.  

d) 5.01 Memória interna: mínimo de 16 MB de RAM, 16 MB de FLASH, ou configurações superiores. 

Justificativa: A exigência originalmente de 128 MB de RAM e 128 MB de FLASH resultam em equipamentos de 

maior porte e consecutivamente de maior investimento, o que irá refletir nas propostas a serem apresentadas. 

Hoje no mercado existem equipamentos que atendem a todos os demais requisitos com memória de 16 MB de 

RAM e 16 MB de FLASH, onde se alteradas conforme sugerido irão permitir as licitantes ofertar um maior número 

de equipamentos e com menores valores em suas propostas.  

 

6. REFERENTE AO TIPO 8 - IMPRESSORA A CORES (COLORIDA) – A4, 24 PPM 

 

a) 2.01 Processador mínimo de 600 MHz ou configuração superior. 

Justificativa: Em nossa analise, por se tratar de um equipamento com funcionalidade de apenas impressão, 

constatamos que a solicitação de “1.0 GHz MHz” é excessiva, onde um equipamento com processador a partir de 

600Mhz já possui capacidade suficiente para desempenhar as funcionalidades, além de claro permitir um maior 

número de equipamentos com valores mais competitivos.  

 

7. REFERNENTE AO TIPO 9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – A4, 55 PPM 

 

a) 1.02 Velocidade de impressão: qualidade normal, A4, mínima de 55(cinquenta e cinco) páginas por minuto 

(ppm) ou superior nos formatos A4 ou Carta; 



 

 

Justificativa: Permitir a velocidade nos formatos A4 ou carta irá ampliar o rol de fabricantes participantes uma vez 

que muitos utilizam o formato Carta para mensurar a velocidade de seus equipamentos, sendo inclusive um 

padrão internacional para aferição da mesma. 

 

b) 1.03 Velocidade de digitalização: qualidade normal, A4, mínima de 55(cinquenta e cinco) páginas por 

minuto (ppm) ou superior. 

3.02 Velocidade de digitalização mínima de 40(quarenta) páginas A4 por minuto (ppm) ou superior; 

Justificativa: Entendemos que houve uma divergência em ambos os itens, sugerimos validarem e esclarecerem 

qual o item correto a ser adotado. 

 

8. REFERENTE AOS ITENS “10. HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM” E “ANEXO 

III – HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO”. 

 

Neste item fica claro que a contratada devera fornecer toda a infraestrutura para o sistema de gerenciamento e 

bilhetagem, incluindo licenças de sistemas operacionais e softwares. Neste intuito, é fundamental que algumas 

questões sejam esclarecidas, norteando as licitantes para correto dimensionamento da proposta, assim pergunta-se: 

 

1. Todas as localidades são interligadas via rede (domínio)? 

2. Caso as redes não sejam interligadas, quantas unidades irão precisar de servidor? 

3. É solicitado que os servidores contenham diversas placas de conexão de rede (itens 1.05, 1.06, 1.07, 1.08), 

onde em nossa analise isso necessita de um alto poder de processamento e consecutivamente em um 

hardware de alto valor, dessa maneira pergunta-se: Qual motivo, funcionalidade e utilização dessas 

conexões? 

 

Todos os pontos apresentados acima são de suma importância para ampla participação das licitantes, enaltecendo a isonomia do 

processo que irá ocorrer e viabilizando a apresentação de nossa proposta para referido pedido de cotação.  

 

Nestes termos aguardamos V. apreciação e as respostas necessárias para o bom andamento deste processo. 

 

Com nossas melhores considerações, 

 

 

______________________________________ 

SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Saúde 

Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde - ASTIS 
 

 

 
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 resposta aos questionamentos da empresa SELBETTI TECNOLOGIA S.SA.: 

 1.    Especificação da “ TIPO 1- Impressora Multifuncional Monocromática- A4, 45 PPM” 

a) Velocidade de impressão:  

Resposta: A velocidade de impressão mínima de 45 páginas por minuto (PPM) ou superior deve 
ser comprovada independente do formato. 

b) Scanner:  

Resposta: O scanner deverá ter alimentador de documentos com capacidade para, no mínimo, 
40(quarenta) folhas; A especificação prevê no mínimo 40, mas a especificação permite 
especificações superiores. 

c) Memória RAM, Processador, e tela gráfica:  

a) Respostas: Será mantida a especificação “mínimo de 512MB ou configuração superior”. As 
especificações técnicas são elaboradas após consulta documentação técnica de diversos 
fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo 4(quatro) 
fabricantes diferentes. 

Em relação ao Processador mínimo de 1Ghz ou configuração superior, a própria especificação já 
diz que será permitido configurações superiores.  

Quanto ao tamanho da tela gráfica LCD não há exigência em relação ao tamanho da tela gráfica, 
apenas que o equipamento tenha a tela gráfica que permita:  

● Disponibilize acesso a um teclado intuitivo e de fácil utilização; 
● Permita entrada de dados, liberação de acesso, impressão, digitalização e configuração; 
● Permitia a exibição de status de acordo com o status do equipamento; 

d) Durabilidade do Cartucho: 

 Resposta: A especificação prevê no mínimo 2.000 mil páginas, porém poderão ser entregues 
configurações superiores. 

2. Especificação da “ TIPO 2- Impressora Monocromática- A4, 36 PPM” 

a) Velocidade de impressão:   

Resposta: Se mantém a velocidade de impressão mínima de 38 páginas por minuto (PPM) 
ou configurações superiores. As especificações técnicas são elaboradas após consulta 
documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser 
atendidos por, no mínimo 4(quatro) fabricantes diferentes; 

b) Memória interna (RAM):  
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Resposta: Se mantém Memória RAM interna (buffer): mínimo de 512MB ou superior. Às 
especificações técnicas são elaboradas após consulta documentação técnica de 
diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo 
4(quatro) fabricantes diferentes; 

c) Padrão IEEE:  

Resposta: Se mantém a especificação “Conformidade com o padrão IEEE 802.3 e IEEE 
802.3u”.  As especificações técnicas são elaboradas após consulta documentação técnica 
de diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo 
4(quatro) fabricantes diferentes; 

3. Especificação da “ TIPO 4- Impressora de Etiquetas de Pulseira Hospitalar” 

b) Resposta: Será mantida a especificação “O equipamento deverá ter sistema de corte de 
mídia por guilhotina ou similar”. As especificações técnicas são elaboradas após consulta 
documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser 
atendidos por, no mínimo 4(quatro) fabricantes diferentes; 

4. Especificação da “ TIPO 5- Impressora de Etiquetas de Código de Barras” 

a) Tela Gráfica:   

Resposta: Será mantida a especificação: 

O equipamento deverá possuir uma tela gráfica de LCD, com no mínimo duas cores, com “Menu” 
de operação da impressora de forma que:  
● Disponibilize acesso a um teclado intuitivo e de fácil utilização;  
● Permitia a exibição de status em LED´s de acordo com o status da impressora;  

As especificações técnicas são elaboradas após consulta documentação técnica de diversos 
fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo 4(quatro) 
fabricantes diferentes; 

b) Corte por mídia por guilhotina ou similar:  

Resposta: Será mantida a especificação Corte de mídia por guilhotina ou similar. As especificações 
técnicas são elaboradas após consulta à documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os 
itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo, 4(quatro) fabricantes diferentes. 

c) Memória interna (RAM): 

Resposta: Será mantida a especificação “Memória interna: mínimo de 128 MB de RAM, 128 MB de 
FLASH, ou configurações superiores”. As especificações técnicas são elaboradas após consulta à 
documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser 
atendidos por, no mínimo, 4(quatro) fabricantes diferentes. 

5. Especificação de " TIPO 6- Impressora Receptora” 

a) Largura de impressão:  

Resposta: Será mantida a especificação “Largura de impressão: de até 105 mm, equivalente a 4,1 
", ou configurações superiores”. As especificações técnicas são elaboradas após consulta à 
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documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser 
atendidos por, no mínimo, 4(quatro) fabricantes diferentes. 

b) Tela gráfica LCD:  

Resposta: Será mantida a especificação: 

O equipamento deverá possuir uma tela gráfica de LCD, com no mínimo duas cores, com “Menu” 
de operação da impressora de forma que:  
● Disponibilize acesso a um teclado intuitivo e de fácil utilização;  
● Permitia a exibição de status em LED´s de acordo com o status da impressora;  
 

As especificações técnicas são elaboradas após consulta à documentação técnica de diversos 
fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo, 4(quatro) 
fabricantes diferentes. 

c) Corte por mídia por guilhotina ou similar:  

Resposta: Será mantida a especificação Corte de mídia por guilhotina ou similar. As especificações 
técnicas são elaboradas após consulta à documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os 
itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo, 4(quatro) fabricantes diferentes. 

d) Memória interna:  

Resposta: Será mantida a especificação “Memória interna: mínimo de 64 MB de RAM, 128 MB de 
FLASH, ou configurações superiores”. As especificações técnicas são elaboradas após consulta à 
documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser 
atendidos por, no mínimo, 4(quatro) fabricantes diferentes. 

6. Especificação da “ TIPO 8- Impressora a Cores (Colorida) - A4, 24 PPM” 

a) Processador:  

Resposta: Será mantida a especificação “Processador mínimo de 1.0 GHz MHz ou configuração 
superior''. Se mantém a especificação Corte de mídia por guilhotina ou similar. As especificações 
técnicas são elaboradas após consulta à documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os 
itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo, 4(quatro) fabricantes diferentes. 

7. Especificação da “ TIPO 9- Impressora Multifuncional Monocromática- A4, 55 PPM” 

a) Velocidade de impressão:  

Resposta: Será mantida a especificação: 

A Cores (colorido), qualidade normal, A4: mínima de 24(vinte e quatro) páginas por minuto (PPM) 
ou superior. 

Preto, qualidade normal, A4: mínima de 24(vinte e quatro) páginas por minuto (PPM) ou superior.  

 

As especificações técnicas são elaboradas após consulta à documentação técnica de diversos 
fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo, 4(quatro) 
fabricantes diferentes. 
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b) Velocidade de digitalização:  

Resposta: Será mantida a especificação “Velocidade de digitalização mínima de 40(quarenta) 
páginas A4 por minuto (PPM) ou superior”. As especificações técnicas são elaboradas após 
consulta à documentação técnica de diversos fabricantes, e todos os itens especificados poderão 
ser atendidos por, no mínimo, 4(quatro) fabricantes diferentes. 

8. Hospedagem da Solução de Gerenciamento e Bilhetagem e Anexo III- Hospedagem da 
Solução 

1.Todas as localidades são interligadas via rede (domínio)?  

Resposta: As impressoras multifuncionais estão interligadas na rede de domínio único da PBH. As 

demais impressoras laser estarão ligadas via USB em microcomputadores conectados na rede da 

PBH (domínio único). As impressoras térmicas não serão gerenciadas no sistema de bilhetagem. 

2. Caso as redes não sejam interligadas, quantas unidades irão precisar de servidor?  

Resposta: A impressão segura será para os equipamentos interligados em rede utilizando o servidor 

central hospedado no Data Center da PBH. As impressoras laser ligadas via USB aos 

microcomputadores terão o gerenciamento de bilhetagem via software/agentes nestes 

equipamentos. Não serão utilizados servidores locais. 

3. É solicitado que os servidores contenham diversas placas de conexão de rede (itens 1.05, 1.06, 

1.07, 1.08), onde em nossa análise isso necessita de um alto poder de processamento e 

consecutivamente em um hardware de alto valor, dessa maneira pergunta-se: Qual motivo, 

funcionalidade e utilização dessas conexões?  

Resposta: Esse é o padrão exigido pela Prodabel para equipamentos, tipo servidores, a serem 

hospedados no Data Center da PBH. 

 

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 
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