
Fornecedor 3 - Questionamento enviado dia 29/08/2016 às 10:49 – RIPRESS SISTEMA 

DE IMPRESSÕES E COPIAS LTDA 

ESCLARECIMENTO 1 

9.3.6. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um 

dos índices apresentados no item 9.3.5, o mesmo deverá apresentar comprovação de 

Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o 

valor do lance vencedor 

Pergunta: PARA O ITEM 9.3.6. PERGUNTA-SE:  Caso a empresa tenha resultado inferior 

a 1(um) em qualquer dos índices será  necessária a comprovação de Capital Social ou 

Patrimônio Liquido de no mínimo 5%, sendo assim para temos uma noção qual o valor 

estimado para cada lote? Seria possível informar os valores unitários de cada item, 

uma vez que existe a possibilidade de adequação dos valores de acordo com o item 

10.3.2  e subitem do edital 

Resposta: Esses valores serão relativo ao valor da melhor proposta fechada com a 

licitante vencedora. 

 

ESCLARECIMENTO 2  

Em relação aos atestado de capacidade técnica, temos os seguintes questionamentos: 

9.4.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.4.1, é 

admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do 

objeto da licitação.  

Pergunta: PARA O ITEM 9.4.3. PERGUNTA-SE:  A SOMÁTORIA DOS ATESTADOS DEVERÁ 

RESPEITAR A TEMPORALIDADE, OU SEJA, OS MESMOS DEVERÃO SER REFERENTES AO 

MESMO PERIODO? 

Resposta: O entendimento não está correto. Segundo Artigo 30, § 5º da Lei 8.666 é 

vedada a exigência de comprovação de atividade ou aptidão com limitação de tempo. 

 

9.4.1.1. Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para 

fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 20% (vinte 

por cento) das quantidades apresentadas no Anexo I. 

Pergunta: PARA O ITEM 9.4.1.1 PERGUNTA-SE:  CADA ATESTADO PODERÁ 

CORRESPONDER A UMA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO, OU EXISTE UMA 

QUANTIDADE MINIMA DE EQUIPAMENTO POR ATESTADO? 

Resposta:  O licitante deverá demostrar que já executou objeto similar e pertinente ao 

licitado. Pertinente não é atividade idêntica ou igual, mas equivalente. A opção pela 

demonstração de capacidade técnica equivalente ou pertinente, e não idêntica, tem a 

finalidade de aumentar a disputa. Ressaltamos ainda que o percentual a ser comprovado por 

atestados refere-se às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado no respectivo lote, ou seja, quantidade de equipamentos locados ou serviço 

prestado (nesse último caso - lote 7). Os atestados deverão demonstrar que o Fornecedor já 

prestou serviços com itens iguais ou semelhantes ao lote que está disputando 

 



Pergunta: PELO FATO DA LICITAÇÃO SER UM REGISTRO DE PREÇOS, NÃO TENDO A 

ADMINISTRAÇÃO A OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAR NENHUM EQUIPAMENTO, A 

ADMINISTRAÇÃO NÃO CONSIDERA A EXIGENCIA DE COMPROVAÇÃO DE NO MINIMO 

20% PARA O LOTE 1 UMA CLAUSULA RESTRITIVA A PARTICIPAÇÃO? 

Resposta:  Não. O percentual de 20% é considerado razoável, uma vez que o 

fornecedor deverá comprovar a sua capacidade de atendimento para suportar a 

demanda de impressão do Estado.  

9.4.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram executadas as 

atividades.  

Pergunta: PARA O ITEM 9.4.3.1 PERGUNTA-SE: NO CASO DESSA LICITAÇÃO SERÁ 

NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DA COPIA DO CONTRATO QUE DEU SUPORTE A 

CONTRATAÇÃO? 

Resposta: Quando solicitado sim, para comprovação da legitimidade dos referidos 

atestados. 

18.4 - Assim, a proponente do LOTE 01 deverá apresentar atestados que comprovem a 

prestação dos serviços em no mínimo em 10 municípios distintos fora da Capital do 

Estado em que presta o serviço.  

Pergunta: PARA O ITEM 18.4 PERGUNTA-SE:  CADA ATESTADO PODERÁ 

CORRESPONDER A UM MUNICIPIO OU EXISTE UMA QUANTIDADE DE MUNICIPIOS 

MINIMAS POR ATESTADO? 

Resposta: Não será necessário que cada atestado possua capilaridade mínima de 10 

municípios. A proponente do LOTE 01 deverá apresentar atestados que comprovem a 

prestação dos serviços em no mínimo em 10 municípios distintos fora da Capital do 

Estado em que presta o serviço. 

  

ESCLARECIMENTO 3 

Todas as unidades administrativas que possuem Rede e AD ou LDAP estão 

interligadas? 

 Resposta: O ambiente pode variar de órgão para órgão. Tal informação deverá ser 

coletada com a contratante na assinatura do contrato. 

 

ESCLARECIMENTO 4 

Nas localidades onde não for possível interligar as multifuncionais e impressas em rede 

ou não existir AD ou LDAP implementado, a  impressão deverá ser por funcionalidade 

de Impressão Segura com o cadastramento de senha, conforme subitem 7.3. o 

subitem 7.4 diz que  Após o envio do documento para impressão nas multifuncionais, 

deverá permitir a retirada do documento impresso em qualquer equipamento de ilha 

de impressão localizado no mesmo prédio, mediante autenticação do usuário.  



Pergunta: Esta funcionalidade será exigida apenas para as unidades que possuam Rede 

a autenticação via AD ou LDAP? Sendo que o item 7.4 não funciona com impressoras 

que não estejam em rede e ou que não autenticam com o AD ou LDAP. 

Resposta: A funcionalidade descrita no item 7.4 será exigida apenas para multifuncionais que 

estejam ligadas em rede e que possuam autenticação via AD ou LDAP. 

  

ESCLARECIMENTO 5 

Pergunta: Em relação a emissão do faturamento, deverá ser emitido um recibo de 

locação referente ao valor de disponibilidade dos equipamentos e uma nota fiscal 

referente aos serviços de impressão, está correto? 

Resposta: Conforme o subitem 18.1.1.1 do Edital 

 

ESCLARECIMENTO 6 

Pergunta: No termo de Referencia, para os lotes 1,2 e 3 é exigido Sistema de 

Bilhetagem e Sistema de gerenciamento de cotas, sendo assim qual a quantidade de 

usuários que serão conectados ao software de bilhetagem e gestão de cotas? 

 Resposta: O número de usuários por unidade de instalação é variável, o software deve 
ter capacidade para atender até 280 (duzentos e oitenta) usuários. 
 

ESCLARECIMENTO 6 

3.15. A proponente vencedora deverá apresentar, durante a sessão do pregão, 

catálogo ou manual impresso publicado pelo fabricante do equipamento ofertado, em 

língua portuguesa, com identificação precisa da página onde se encontram as 

informações sobre o atendimento de cada requisito exigido na especificação técnica;  

  

Pergunta: EM RELAÇÃO A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO OU MANUAL, PARA 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS, A MESMA DEVERÁ SER APENAS PARA OS 

EQUIPAMENTOS OU DEVEM SER TAMBÉM PARA OS SISTEMAS DE 

GERENCIAMENTO,   BILHETAGEM,  GERENCIAMENTO DE COTAS? 

Resposta: O Fornecedor deverá comprovar também, obedecendo aos itens 3.15 e 3.16 

do Anexo I - Termo de Referência do Edital, as especificações dos sistemas de 

gerenciamento, bilhetagem e gerenciamento de cotas. 

  

Pergunta: AINDA EM RELAÇÃO A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS 

EQUIPAMENTOS, PODEMOS ENTENDER QUE AS UNICAS ESPECIFICAÇÕES QUE DEVEM 

SER COMPROVADAS ATRAVES DO CATÁLOGO OU MANUAL SÃO AS CONTIDAS NO 

ITEM 11 – DAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?  

Resposta: O Fornecedor deverá comprovar também, obedecendo aos itens 3.15 e 3.16 

do Anexo I - Termo de Referência do Edital, as especificações dos sistemas de 

gerenciamento, bilhetagem e gerenciamento de cotas. 

  

ESCLARECIMENTO 7 

 Pergunta: DE ACORDO COM O ITEM  7.1. A CONTRATADA deverá implementar nos 

modelos de multifuncionais a funcionalidade de Impressão Retida por Senha e Crachá. 



Está última opção apenas para as Multifuncionais com exigência de Leitor de Crachá, 

PORÉM O ITEM 7.3 MENCIONA IMPRESSORAS, SENDO ASSIM PERGUNTAMOS, AS 

IMPRESSORAS TAMBÉM DEVEM SUPORTAR IMPRESSÃO RETIDA? 

Resposta: Não. O item 7 (anexo I Termo de Referência) - Modo de Impressão (Lotes 01,02) -

trata do modo de impressão das multifuncionais dos lotes 01 e 02. 

   

ESCLARECIMENTO 8 

 Pergunta: A CONTRATANTE FORNECERÁ QUANTOS SERVIDORES FOREM NECESSÁRIOS 

PARA A INSTALAÇÃO DE FERRAMENTAS E SOLUÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL? 

 Resposta: Sim. Ambas as partes deverão definir a melhor especificação para o servidor 
ou dispositivo a ser fornecido pela CONTRATANTE. 
 

 ESCLARECIMENTO 9 

 Pergunta: NOS EQUIPAMENTOS COLORIDOS INDEPENDENTE DE SEREM PRODUZIDOS 

PAGINAS P&B, SERÁ PAGO SOMENTE O VALOR DA PÁGINA COLORIDA? 

Resposta: Sim. Correto entendimento. 

   

ESCLARECIMENTO 10 

 NAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS É EXIGIDA COMPATIBILIDADE 

COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP DENTRE OUTROS. COMO É DE 

CONHECIMENTO ODESDE ABRIL DE 2014 O MESMO NÃO TEM SUPORTE OFICIAL DA 

MICROSOFT. SENDO ASSIM ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR EQUIPAMENTOS 

SEM O DRIVER DE COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP, ESTÁ CORRETO NOSSO 

ENTENDIMENTO? 

 Resposta: A área técnica responsável pelo Termo de Referência possui ciência da 
finalização do suporte ao Sistema Operacional Windows XP pelo fabricante. No 
entanto, ressaltamos que o referido sistema operacional ainda é amplamente utilizado 
nos computadores dos Órgãos participantes. Salienta-se que o presente Registro de 
Preço abrange inúmeros órgãos do Estado, sendo comum encontrar sistemas legados 
compatíveis somente com a plataforma do Windows XP. Dessa forma, é necessário 
que os equipamentos a serem locados sejam compatíveis com tal sistema. 

Salienta-se que o fim de suporte pelo fabricante significa que o sistema não 
receberá atualizações do software do Windows Update, contudo o sistema continuará 
a funcionar perfeitamente. Além disso, não é exigido em edital o suporte oficial do 
fabricante e sim a compatibilidade do equipamento com o sistema operacional (SO). 
 
  

ESCLARECIMENTO 11 

 Pergunta: OS VALORES UNITARIOS DAS COPIAS/IMPRESSÕES TAMBÉM DEVERÃO 

SER COM APENAS 2(DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VIRGULA? 

Resposta: Sim 

 

  



ESCLARECIMENTO 12 

  

 

   

Pergunta: PARA CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SITE DO COMPRAS MG 

APARECE A TELA ACIMA, GOSTARIAMOS QUE FOSSE SIMULADO UM VALOR 

HIPOTETICO PARA COMPREENDERMOS COMO DEVEMOS CADASTRAR A PROPOSTA. 

  Resposta: Entrar em conto com o telefone constates do subitem 7.3 do Edital 

“7.3 - Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no site 

www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores – 

LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 

3303-7995 (para outras localidades e celular). 

 

ESCLARECIMENTO 13 

 A ADMINISTRAÇÃO JÁ POSSUI OS CRACHÁS? 

Respostas: Sim  

 


