
    

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 020/2020 

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, 
com impressões monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a entrega, instalação, manutenção de 
equipamentos (impressoras, multifuncionais monocromáticas e coloridas), primeiro uso, incluso estabilizador e 
ainda a reposição de peças, suprimentos e toners, abrangendo software com respectivas garantias, instalação, 
suporte técnico, treinamento, manutenção, exceto papel, e tudo que se fizer necessário para o perfeito 
funcionamento dos serviços ora exigidos, com assistência técnica e lógica no local da prestação do serviço, para 
todo o estado de Alagoas, nos locais determinados pelo Senac/AL conforme especificações constantes do anexo 
I. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

ESCLARECIMENTO 001 

 

Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 

 
Questionamento 01: 
 
Entendemos que na fase de aceitação da proposta readequada, deverá ser informado as marcas e modelos dos 
equipamentos assim como dos opcionais que irão ser ofertados, está correto nosso entendimento? 
 
Resposta 01: 
 
Deverão ser informadas as marcas e modelos dos equipamentos através dos catálogos/folders. 
 
Questionamento 02: 
 
Entendemos que na fase de aceitação da proposta readequada, deverá ser informado as referências e módulos 
dos softwares que irão atender toda solução, está correto nosso entendimento? 
 
Resposta 02: 
 
Deverão ser informadas as especificações técnicas do software de gerenciamento,  nome do software e a 
empresa responsável pelos direitos autorais/desenvolvimento do software, através dos catálogos/folders. 
 
Questionamento 03: 
 
Na fase de aceitação da proposta readequada, será aceita até quantas casas decimais após a vírgula? 
 
Resposta 03: 
 
Serão aceitas 02 (duas) casas decimais após vírgula.  
 
Questionamento 04: 
 
Solicitamos informar, se todos os equipamentos em operação estão conectados na rede corporativa? 
 
 
 



    

 
Resposta 04: 
 
Todos os equipamentos deverão ser conectados na rede corporativa. 
 
Questionamento 05: 
 
Solicitamos informar, se será disponibilizada porta de saída da rede do servidor da Contratante para o sistema 
de monitoramento da Contratada? 
 
Resposta 05: 
 
Os equipamentos deverão ser gerenciados pelo software de gerenciamento. Não há obrigatoriedade do software 
de gerenciamento ser hospedado no mesmo ambiente/infraestrutura dos equipamentos. 
 
Questionamento 06: 
 
Quanto à emissão das cobranças mensais, entendemos que a Contratada deverá emitir fatura de débito referente 
a prestação dos serviços. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta 06: 
 
Deverá ser emitido Nota Fiscal de acordo com o item 14.1 do edital: Os pagamentos pelos serviços serão 
efetuados, através de depósito bancário, a partir da entrega das Nota Fiscal/Fatura pela vencedora após 
atestados pelo setor competente, de acordo com as condições e preços pactuados e apresentação da Certidão 
de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União. 
 
Questionamento 07: 
 
Solicitamos informar, se no momento do cadastro da proposta no Sistema Eletrônico, deverá ser considerado os 
valores totais do item MENSAL ou ANUAL? 
 
Resposta 07: 
 
A etapa de lances é negociada no valor global (valor anual) do lote, infelizmente não temos acesso a tela do 
fornecedor para informar como é o cadastro da proposta. 
 
Questionamento 08: 
 
De acordo com as quantidades de impressão/cópias solicitadas, entretanto, fabricantes de 
impressoras/multifuncionais realizam a estimativa da autonomia nominal de um cartucho de toner/tinta com base 
em impressões com taxa de cobertura em 5%. Ou seja, é usual que todo cálculo da quantidade e custos com 
consumíveis em projetos de outsourcing sejam referenciados em impressões com taxa de cobertura de 5%. Deste 
modo, entendemos que a estimativa de impressões deste projeto segue o padrão de mercado com taxa de 
cobertura de 5%. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento seja contrário, solicitamos informar qual 
a taxa de cobertura deve-se considerar para dimensionamento das quantidades e custos com consumíveis que 
ser&atild e;o utilizados no projeto. 
 
 
 
 
 
 
 



    

Resposta 08: 
 
Devem ser mantidas as especificações mínimas solicitadas no edital. 
 

 

 
Maceió/AL, 06 de janeiro de 2021. 

Comissão de Licitação 


