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 Belo Horizonte, 15 de setembro de 2021.  
 
A 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE – SECRETARIA DE SAÚDE  
 
REF: ATO ADMINISTRATIVO: CONSULTA PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 
 
Edição: 6347 | 1ª Edição | Ano XXVII | Publicada em: 04/09/2021 
SMSA - Secretaria Municipal de Saúde 
 
CONSULTA PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 
 
 
 
A empresa SIMPRESS, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07, com sede na Alameda Ásia nº 201, 1º e 2º 

andar, Polo Empresarial Tamboré, CEP: 06543-312, São Paulo/SP, empresa do Grupo HP, vem 

por meio desta apresentar questionamento e sugestões quanto ao termo de referência objeto dessa 

consulta pública 

 

Como ponto de partida, vamos questionar a utilização da tecnologia jato de tinta em projeto com 

tamanha importância. Esse questionamento refere-se as impressoras tipo 1, 2, 7, 8, 9 

 

Sobre a tecnologia Jato de tinta; Durante o ano de 2020 e 2021, acompanhamos esse processo 

junto aos profissionais da SMSA e Prodabel e até então tecnologia Tinta não estava sendo 

considerada, justamente por se tratar de tecnologia não aderente ao objetivo fim da contratação 

aliado ao padrão nacional e mundial que falaremos mais a frente.  

Nessa consulta pública, a tecnologia tinta está sendo indicada junto com as tecnologias Led e Laser 

para as impressoras e multifuncionais, contrariando tudo que foi discutido ao longo desse ano.  

A manutenção dessa tecnologia como opção de contratação, poderá gerar impugnações e 

questionamentos do certame, pois está inibindo que grandes players do seguimento de impressão 

como a HP, Ricoh, Lexmark, Xerox, Kyocera e outros fabricantes que utilizam tecnologia Laser ou 

Led   disputem  em igualdade de condições em valores e tecnologia, frustrando a competividade e 

as boas práticas.  

Não se pode comparar produtos com tecnologias diferentes e nem adaptar produtos voltados para 

um determinado mercado, a atuar em outro.  

Os custos baixos devido as diferenças brutais entre as tecnologias, favorece a Jato de Tinta e a um 

determinado fabricante. Mantendo essa tecnologia como opção no certame, que até então não 
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estava sendo cogitado, aliado as especificações dos equipamentos no que tange a velocidade, 

memória e processador, ora direcionados ao fabricante de jato de tinta, deixa em dúvida quanto a 

transparência e legitimidade do processo. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Recomendamos ao órgão SMSA a não utilização da tecnologia jato de tinta em negócios 

corporativos de governo (outsourcing de impressão), tendo em vista que esta tecnologia, mesmo 

com os últimos avanços, ainda assim, se limita a atender ambientes B2C (HOME) e pequenos 

negócios (SMB). Produtos jato de tinta devido a características da TECNOLOGIA, apresentam 

inúmeras desvantagens quanto a Robustez, Velocidade, Capacidade de Produção, Qualidade de 

imagem, Recursos, Processamento e  uma enorme deficiência no que tange capacidade de 

Serviços. Todos estes apontamentos somados, quando olhamos para as necessidades e dinâmica 

de um ambiente corporativo são um risco considerável para o certame. 

 

Geralmente, os produtos jato de tinta não suportam disco rígido (HD), possuem baixa capacidade 

de memória e processamento, o que limitam a disponibilidade de funcionalidades e desempenho 

do produto. Além disso, dispõem de uma plataforma de desenvolvimento aberta limitada, a qual é 

de extrema relevância em ambiente corporativo para integração com os processos de negócios. 

 

Nota.: Os negócios exigem cada vez mais produtos equipados com recursos inteligentes e 

de fácil integração, além de possuírem alta performance, segurança e confiabilidade. 

 

Sobre a prestação de serviços que o produto Jato de tinta entrega para o cliente; 

 
 Menor capacidade de recursos para monitoramento remoto e local; 

 Não preditivos (Menor capacidade para gerar dados de comportamento do device); 

 Camada de gerenciamento limitada; 

 Camada de segurança limitada - *LGPD; 

 Bilhetagem limitada *100% baseado em servidor de aplicações ; 

 

Nota.: A ausência destes recursos dificulta na prestação de serviço eficiente (manutenção / reparo 

do equipamento e o envio proativo de consumíveis), o que resulta em maior parada do equipamento, 

logo, maior impacto não operação. 

 

Fragilidade do Hardware (cabeça) 

 Compromete o funcionamento contínuo do  equipamento, por tratar-se de um sistema delicado; 
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 Compromete o sistema de abastecimento da tinta (podendo danificar a cabeça), devido a 

fragilidade quanto a variação na rede elétrica; 

 

O quadro abaixo reforça a baixa aderência dos equipamentos tipo Jato de Tinta e Laser/Led, no 

mercado corporativo de impressoras e multifuncionais. 

 

Expedições de equipamentos com tecnologia Laser no mercado B2B Brasileiro ( mercado privado 

e governo) contemplando os 7 maiores fabricantes: 

 

 

  

Expedições de equipamentos com tecnologia jato de tinta no mercado B2B Brasileiro ( mercado 

privado e governo) contemplando os 3 maiores fabricantes: 

            

Os dados acima comprovam em números a baixa adesão aos equipamentos de jato de tinta nos 

clientes corporativos. 

 

Além disso, reforçamos que de acordo com o Manual de Boas Práticas do Governo Federal, o qual 

é utilizado como referência para contratação de serviços de outsourcing de impressão, tem como 

recomendação “não utilizar” produtos cuja tecnologia seja “Jato de Tinta”.    

Na página 13 do manual, item 2.4 (Leia abaixo na íntegra), recomenda a “não utilização” da 

tecnologia jato de tinta em contratos de outsourcing e limita a possiblidade de justificativa caso 

algum órgão tente especificar. 
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Texto extraído do Manual de Boas Práticas 

2.4. Especificações de equipamentos que fujam das recomendações do item 2.3 devem ser 

devidamente justificadas. Ademais, ficam vedadas, nas especificações de equipamentos em 

contratos de outsourcing de impressão, características que infrinjam princípios constitucionais do 

art. 37, inciso XXI da Constituição de 1988 e legais dos art. 3º, caput e § 1º, inciso I e art. 7º, §5º a 

Lei nº 8.666/1993; incisos II e III do art. 3º da Lei nº 10.520/2002 e incisos II e III do art. 2º do Decreto 

nº 2.271/1997, ou seja, que de sobremaneira possam ser consideradas desnecessárias, 

descabidas, sem razoabilidade para a devida prestação dos serviços, que possam indicar 

direcionamento para fabricantes específicos ou que restrinjam o caráter competitivo das licitações. 

Desta forma, ficam vedadas as seguintes exigências:  

 

a) Solicitação de possibilidade de expansão de memória RAM dos equipamentos;  

b) Solicitação de tempo máximo para impressão da primeira página;  

c) Especificação de frequência de processadores e/ou capacidades de memória RAM;  

d) Especificação de tempo de aquecimento do equipamento;  

e) Especificação de inclinação máxima ou mínima para display LCD ou Touch Screen;  

f) Temperatura (faixa de operação) do equipamento durante a impressão;  

g) Especificação de tecnologias jato de tinta 9 ou cera sólida (a primeira pelo baixo 

rendimento dos cartuchos de tinta para grandes volumes e custo mais elevado por página e 

a segunda pela restrição da competitividade).  

9 Com relação a tecnologia jato de tinta, vale lembrar que plotters a jato de tinta não fazem parte 

do escopo destas orientações.   

 

Link para acesso ao Manual de Boas Práticas:  

https://www.gov.br/governodigital/pt-

br/contratacoes/BoasPraticasorientacoesevedacoesparacontratacaode 

ServicosdeOutsourcingdeImpressaorev.1a.pdf 

 

2) Sobre as especificações das impressoras e multifuncionais 

 

Impressora Multifuncional Monocromática - A4, 45 PPM 

 

 Ítem 4.01 – Alterar memoria e processador.  

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/BoasPraticasorientacoesevedacoesparacontratacaode
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/BoasPraticasorientacoesevedacoesparacontratacaode
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Justificativa: Memória de 512 Mb e processador de 500 Mhz estão defasadas de acordo com a 

evolução tecnológica das impressoras multifuncionais, pois a exigência de capacidade dos 

equipamentos pelos usuários tem aumentado. A Prefeitura de BH – SMSA pretende contratar para 

um período mínimo de 4 anos, o que reforça a justificativa para especificações técnicas mais 

atualizadas, sem que isso represente aumento de custo. 

Sugestão: Alterar memória  de 512 Mb para  1 Gb e processador de 500 Mhz para 800 Mhz no 

mínimo 

 

Ítem 4.04 – Recomendamos utilizar tela sensível ao toque (Touch Screen), que possibilita uma 

melhor experiência para o usuário final, facilitando a entrada de dados. 

 

Ítem 6.01 – Recomendamos ajustar para 2 (duas)  bandejas, suportando um total de 300 folhas.  

 

Tipo 2 – Impressora Monocromática - A4, 38 PPM; 
 

Ítem 2.01 – Ajustar para 40 PPM – Padrão mais atualizado de mercado 

Ítem 5.01 - Ajustar para 256MB **Impressora exige baixo processamento, pois conta apenas com a 

função de imprimir. Boa parte das informações são processados no driver (PC ou servidor de 

impressão) 

 

Tipo 5 – Impressora Etiqueta de codigo de barras 

 
Ítem 4.01 – b) Retirar da letra B, “com no mínimo duas cores” 

Ítem 6.01- c) Serial – Retirar. Não é necessário pois possui USB e Ethernet. Os novos equipamentos 

não possuem mais serial 

 

Tipo 6 - Impressora Receptora 
 

Ítem 6.01 -c) Serial – Retirar. Não é necessário pois possui USB e Ethernet. Os novos equipamentos 

não possuem mais serial 

 

Tipo 7 - Impressora Multifuncional Colorida - A3, 24 PPM 

 
Ítem 1.02 – Alterar para 30 ppm. – 24 PPM é específico para impressoras jato de tinta e direciona 

e favorece o certame para essa tecnologia 

 

Tipo 8 - Impressora a Cores (Colorida) – A4, 24 PPM 

 
Ítem 1 – Especificação de impressão 24 PPM. Específico para Jato de tinta, direciona e favorece o 

certame para essa tecnologia. Alterar para 28 ppm 

Ítem 2 – Especificações Gerais – Por se tratar de impressora colorida, não sendo Multifuncional, o 

correto é reduzir a memória para 512 MB favorecendo a competitividade 
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DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA EM MINAS GERAIS, PARA CONTATOS 

Nome: Fernando Henrique Guimarães Paulino 

Cargo: Gerente Contas Governo MG 

Endereço: Av. Professor Mario Werneck, 42 – 12º andar – Estoril – Belo Horizonte / MG CEP 30455-

610 l 

Cel.: +55 31 99168-3043  

Email: fhgpaulino@simpress.com.br 

 

 

 

SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 



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 SIMPRESS, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA.: 

 1. Em relação à recomendação da empresa sobre a utilização de jato de tinta, informamos que as 

especificações constantes no termo de referência não limitam o uso apenas à tecnologia de 

impressão de Tinta, sendo que amplia o uso de diversas tecnologias como Laser/LED ou Tinta. 

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

a) Alterar memória e processador:  

Resposta: Será mantida a especificação. 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) Monitor Touch Screen: 

Resposta: Será mantida a especificação.  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. 

c) Capacidade das bandejas:  

Resposta: Será mantida a especificação. 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 2- Impressora Monocromática- A4, 38 PPM” 

a) Ajustar para 40 PPM:  

Resposta: Será mantida a especificação. A especificação permite ofertar equipamentos com 

especificações superiores.  

b) Memória interna, ajudar para 256 MB:  

Resposta: Será mantida a especificação. Iremos manter a especificação atual. As 

especificações técnicas são elaboradas após consulta documentação técnica de diversos 

mailto:astis@pbh.gov.br


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 

fabricantes, e todos os itens especificados poderão ser atendidos por, no mínimo 4(quatro) 

fabricantes diferentes. 

c) Capacidade das bandejas:  

Resposta: Será mantida a especificação. 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 Etiqueta de código de barras” 

a) Tela gráfica:  

Resposta: A exigência de no mínimo duas cores são necessárias para exigir o Status do 

funcionamento do equipamento. 

b) Serial:  

Resposta: Atualmente a SMSA possui sistemas legados que para atendê-los é necessário 

manter a especificação serial. 

4. Especificação da “ TIPO 6- Impressora Receptora” 

a) Serial:  

Resposta: Atualmente a SMSA possui sistemas legados que para atendê-los é necessário 

manter a especificação serial. 

5. Especificação da “ TIPO 7- Impressora Multifuncional Colorida - A3, 24 PPM” 

a) Velocidade de impressão:  

Resposta: Poderá ser ofertada configuração de equipamentos 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. 

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

a) Tecnologia de impressão:  

mailto:astis@pbh.gov.br
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Resposta: Poderá ser ofertada configuração de equipamentos 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. 

b) Memória interna (RAM):  

Resposta: Será mantida a especificação. 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. 

 

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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