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1º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
REF. EDITAL PREGÃO N.º 004/2009
1) Podemos ofertar copiadora que possua resolução de scanner de 600x600 dpi?
Visto que a diferença é pequena, o que entendemos que não comprometerá o
desempenho do equipamento e aumentará a concorrência e a competitividade do
processo licitatório. Nosso pedido procede?
RESPOSTA: Não. As Características dos equipamentos foram definidas de acordo
com a realidade da VALEC a fim de atender as necessidades dos Trabalhos. Em
nosso entendimento estas características por estarem disponíveis em equipamentos
antigos e totalmente adaptadas aos usuários da VALEC, deverão constar também dos
equipamentos de última geração, e como os equipamentos pesquisados para
elaboração do termo de referência detêm estes recursos, resolvemos mantê-los como
características mínimas dos equipamentos. Lembramos que estas características
definidas no edital são mínimas e, portanto nada impede que sejam apresentadas
propostas de equipamentos com características superiores. Na sua solicitação
baseia-se na redução da capacidade do equipamento, o que na verdade não atende as
necessidades da VALEC. Desta forma, fica evidente que o instrumento convocatório
em nenhum momento deixa de viabilizar a ampla concorrência, destacando que a
grande maioria dos fornecedores possuem em suas linhas de produtos equipamentos
com estas características, o que fica demonstrado que as referidas exigências não
afrontam o princípio da competitividade.
2) Nos itens 01 do Edital e 2.1. do Anexo I (Termo de Referência), assim como na
Cláusula 1ª do Anexo III (Minuta do Contrato) e Anexo IV (Planilha de Formação de
Preços) consta que a Contratada será responsável por todos os suprimentos,
inclusive GRAMPO. No entanto, na descrição das especificações Técnicas constantes
do item 7 do Anexo I (Termo de Referência) não há exigência grampeamento
automático. Pergunta-se será necessário o fornecimento de equipamento, com
módulo de grampeamento automático ou deve-se excluir dos suprimentos o
fornecimento de GRAMPO?
RESPOSTA: Foi suprimido no Termo de Referência (Grampo). Ver publicação de
Alteração, no Diário Oficial da União dia 27/03/2009, Seção III, páginas 116 e 117 e
Novo Edital, nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.valec.gov.br.
3) A Cláusula 7ª, itens 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.3, do Anexo III mencionam fornecimento de
cópias coloridas. No entanto, na descrição das especificações técnicas constantes do
item 7 do Anexo I (Termo de Referência) não há exigência equipamento com
tecnologia policromática (colorida). Pergunta-se: será necessário o fornecimento de
equipamento policromático (colorido) ou deve-se suprimir os itens acima, bem como
dos seus equivalentes, a expressão cópias coloridas?
RESPOSTA: Já foi solicitado substituição. Ver publicação de Alteração, no Diário
Oficial da União dia 27/03/2009, Seção III, páginas 116 e 117 e Novo Edital, nos sites:
www.comprasnet.gov.br e www.valec.gov.br.

4) O item 9.3 do Edital informa que o lançamento das propostas será o MENOR
PREÇO GLOBAL. Porém, não menciona a forma de cadastramento dos preços no
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Comprasnet, se pelo valor global MENSAL ou ANUAL, razão pela qual solicitamos
esclarecimento.
RESPOSTA: Anual.
5) O Edital não consta prazo de entrega e instalação dos equipamentos. Assim,
solicitamos a indicação do referido prazo.
RESPOSTA: Até 10 (dez) dias após assinatura do Contrato.
6) Nos itens 6.10 e 7 do Anexo I (Termo de Referência), consta que a franquia será
livre. Para se estipular os preços, é necessária a informação do volume estimado de
produção, pois o custo de fornecimento de suprimentos, peças e assistência técnica
é diretamente proporcional ao volume produzido. Assim, ainda que os custos de
manutenção de toda a produção seja de responsabilidade da Contratada (pois não há
franquia), tal informação é indispensável, razão pela qual solicita-se a indicação do
volume médio produzido nos últimos 12 (doze) meses).
RESPOSTA: Na VALEC, não há um volume constante de cópias, há sim mês que são
tiradas 16.000 cópias, em outros o número de cópias pode chegar a até 37.000.
7) As especificações constantes do item 7 do anexo I exigem equipamento com
alimentador automático para 100 folhas. No entanto, o modelo Xerox 5638 (prospecto
anexo), indicado pelo referido fabricante, para a presente licitação, não pode ser
cotado simplesmente porque possui alimentador automático com capacidade de 75
folhas. Assim solicita-se a alteração da capacidade do alimentador para 75 folhas.
RESPOSTA: Já foi solicitado substituição no Termo de Referência. Ver publicação de
Alteração, no Diário Oficial da União dia 27/03/2009, Seção III, páginas 116 e 117 e
Novo Edital, nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.valec.gov.br.
8) As especificações constantes do Item 7 do Anexo I exigem equipamento com
escâner colorido. No entanto, o modelo Xerox 5638 (prospecto anexo), indicado pelo
referido fabricante, para a presente licitação, não pode ser cotado simplesmente
porque possui apenas digitalizações monocromática. Importante ressaltar que as
digitalizações coloridas, além de tornarem os arquivos extremamente pesados, estão
disponíveis, de regra, tão-somente em equipamentos policromáticos (coloridos).
Assim, solicita-se a exclusão da exigência escâner colorido.
RESPOSTA: As características dos equipamentos forma definidas de acordo com a
realidade da VALEC a fim de atender as necessidades dos trabalhos. Sua solicitação
baseia-se na redução da capacidade do equipamento, o que na verdade não atende as
necessidades da VALEC.
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9) O item 6.7 do Anexo I (Termo de Referência) informa que deve ser realizada visita
técnica (Termo de vistoria). O Referido termo de vistoria deve constar da
documentação de habilitação.
RESPOSTA: Foi solicitado substituição. Ver publicação de Alteração, no Diário Oficial
da União dia 27/03/2009, Seção III, páginas 116 e 117 e Novo Edital, nos sites:
www.comprasnet.gov.br e www.valec.gov.br.
10) Sugerimos algumas alterações para ampliação da disputa. Características
mínimas do Equipamento: By pass para 50 folhas; recirculador automático pena no
mínimo 50 originais; Quanto a franquia, é necessário que seja estipulada uma
franquia mínima garantida.
RESPOSTA: As Características dos equipamentos foram definidas de acordo com a
realidade da VALEC a fim de atender as necessidades dos Trabalhos. Em nosso
entendimento estas características por estarem disponíveis em equipamentos antigos
e totalmente adaptadas aos usuários da VALEC, deverão constar também dos
equipamentos de última geração, e como os equipamentos pesquisados para
elaboração do termo de referência detêm estes recursos, resolvemos mantê-los como
características mínimas dos equipamentos. Lembramos que estas características
definidas no edital são mínimas e, portanto nada impede que sejam apresentadas
propostas de equipamentos com características superiores. Na sua solicitação
baseia-se na redução da capacidade do equipamento, o que na verdade não atende as
necessidades da VALEC. Desta forma, fica evidente que o instrumento convocatório
em nenhum momento deixa de viabilizar a ampla concorrência, destacando que a
grande maioria dos fornecedores possuem em suas linhas de produtos equipamentos
com estas características, o que fica demonstrado que as referidas exigências não
afrontam o princípio da competitividade.

Brasília, 27 de março de 2009.

CLEILSON GADELHA QUEIROZ
Gerente de Licitações e Contratos

