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Pergunta 2: 
 
“IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO 1 
 
A referida especificação restringe a ampla participação dos licitantes, por ser uma 
especificação técnica de equipamentos para alto volume com capacidade acima de 
120.000 páginas mês e como pode ser observado a franquia estimada mensal é de 3.000 
páginas mês. Onde irá onerar em muito para as empresas. 
 
Sugiro que seja alterado a especificação técnica, onde irá proporcionar um número maior 
de participantes no certame e quem só tem a ganhar é o órgão. 
 
Resposta 2: 
 
A especificação da IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO 1 corresponde a equipamentos 
usualmente encontrados no mercado. Inclusive, as especificações da referida impressora 
são as mesmas constantes no edital anterior de outsourcing de impressão do CAU/MG – 
Pregão 015/2017, de modo que as impressoras fornecidas atualmente ao CAU/MG 
atendem a essas especificações. 
 
Ademais, o ciclo de trabalho mensal solicitado no termo de referência é de até 75.000 
páginas, o que não corresponde a equipamentos para alto volume com capacidade acima 
de 120.000 páginas mês.   



 

 

Pergunta 3: 
 
A especificação técnica da impressora colorida tipo 1, quanto a sua velocidade é muito 
alta. 
 
A especificação, referente a velocidade de impressão é contemplada nos equipamentos de 
alto volume e muitos deles no formato A3, onerando em muito os custos dos fornecedores. 
 
Sugiro que seja alterado a velocidade da IMPRESSORA COLORIDA TIPO 1 – para 38ppm. 
 
Resposta 3: 
 
Considerando que redução da velocidade de impressão seria relativamente pequena, não 
gerando prejuízo para a Administração Pública, e que a decisão pode aumentar a 
competitividade do certame, a solicitação deve ser atendida. Será providenciada a 
alteração do edital e reaberto o prazo para a apresentação das propostas. 
 
  



 

 

Pergunta 4: 
 
A especificação técnica da impressora monocromática tipo 1 possuem em sua redação os 
mesmos e exatos termos extraídos do catálogo de produtos do fabricante HP M127fn, 
onde se comprova o direcionamento. 
 
Quando se direciona a apenas a um equipamento, está se infringindo o princípio da 
igualdade de competitividade e o princípio da economicidade para o órgão, uma vez que 
no certame não haverá um número mínimo de participantes para gerar uma disputa, esse 
modelo já saiu de linha e não se encontra disponível no mercado, mesmo que veja a ofertar 
um modelo que veio a substituir esse modelo a sua descrição no catálogo do fabricante 
não terá na íntegra todas as especificações que se pede no edital. 
 
Sugiro que seja alterado a especificação técnica, onde irá proporcionar um número maior 
de participantes no certame. 
 
Onde há também uma contradição na especificação técnica, pedindo Impressão frente e 
verso automática; e, em outro local a especificação técnica do item – Impressão frente e 
verso manual (com interferência do usuário). 
 
Resposta 4: 
 
Não houve direcionamento para uma marca específica, visto que, embora as 
especificações possam parecer similares às de uma ou outra fabricante, serão aceitas 
impressoras de qualquer marca que atendam às especificações. 
 
As impressoras atualmente fornecidas ao CAU/MG atendem as especificações e não são 
da marca referida (HP), mas da marca Samsung. 
 
Ressalta-se ainda que, no edital, constam valores mínimos para a aceitabilidade da 
proposta. Obviamente, equipamentos com especificações superiores também serão 
aceitos. 
 
Com relação à contradição na especificação técnica, de fato, houve erro material. Será 
providenciada a alteração do edital e reaberto o prazo para a apresentação das propostas. 
 
  



 

 

 
Pergunta 5: 
 
A especificação técnica da impressora colorida tipo 2, quanto a sua velocidade é muito 
alta. 
 
A especificação, referente a velocidade de impressão é contemplada nos equipamentos de 
alto volume e muitos deles no formato A3, onerando em muito os custos dos fornecedores. 
 
Sugiro que seja alterado a velocidade da IMPRESSORA COLORIDA TIPO 1 – para 38ppm. 
 
Resposta 5: 
 
Vide resposta 3. 


