
    

 
 

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: 

Resposta ao pedido de impugnação feito pela SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. 

Senhores, 
 
Trata-se da análise do pedido de impugnação solicitado pela empresa SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS 
S.A., com endereço na Av. Getúlio Vargas, nº 408, Centro, Joinville, Santa Catarina – CEP 89202-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 83.483.230/0001-86, que alega necessidade de alterações a serem feitas no edital e seus anexos 
conforme segue. 
 
No que se refere à tempestividade verifica-se que o pedido de impugnação foi encaminhado e recebido em 04 de 
janeiro de 2021, portanto, dentro do prazo legal, conforme dispõe o item 21.1 do referido edital, razão pela qual 
passamos a responder. Lembramos que os processos licitatórios executados pelo SENAC são regidos pela 
Resolução SENAC 958/2012. 
 
1) Da Qualificação Técnica – Declaração do Fabricante: 
 
Resposta: A exigência da carta do fabricante foi retirada do edital. 
 

Onde se lê: 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTE FRANQUIA/MÊS 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01. 
 

• Multifuncional Colorida; 
• Velocidade (Colorido & P/B, A4): 51/41 ppm; 
• Resolução de cópia: 600 x 600 dpi;  
• Gradação: 256 tons (8 bits)  
• Memória: 3 GB (padrão) expansível 
• HD: 250 GB (compartilhado)  
• Tamanhos de Papel: máximo A3 wide, mínimo 
A5R; 
• Gavetas Frontal com capacidade mínima para 
1.200 folhas; 
• Impressão e cópia duplex (frente-e-verso) 
automático;  
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• Alimentador de originais automático duplex 150 
folhas, resolução mínima de 1200x1200 dpi; 
• Tempo de aquecimento: até 28 segundos  
• Tempo da 1ª cópia: até 5.9s em P&B e até 8.1s 
em cores  
• Ampliação: 25% a 400% (1% incremento) 
• Gramatura: 60 a 220 g/m2 (gavetas) – 55 a 300 
g/m2 By pass; 
• Cópias Contínuas: 999; 
• Emulações PCL 6 e Post Script 3;  
• Protocolo TCP/IP;  
• Conexões Ehernet 10/100/1000; 
• Escâner monocromático e colorido; 
• Scan to email;  
• Velocidade de digitalização de 160 ipm;  
• Tela sensível ao toque; 
• Unidade de acabamento conjugada ao 
equipamento com grampeador automático); 
 
• Acesso remoto ao equipamento; 
• Contabilização e limitação de uso das 
cópias/impressões/escâner; 
• Impressões e cópias segura através de senha; 
• Monitoramento dos equipamentos (status dos 
equipamentos), informando que o equipamento 
está com falta de toner, papel encravado, tampa 
aberta, falta de papel, estatística do equipamento, 
todas as informações devem poder ser acessadas 
remotamente; 
 
• As impressões/cópias/escaners devem ser 
identificadas, por usuário e identificando seu 
departamento; 
 
• Assistência técnica local, com início de 
atendimento no máximo em até 6 horas e em todo 
estado; 
 
• Fornecimento de insumos (cartuchos e/ou toner) 
e estabilizador para ligação. 
 
• Todos os equipamentos devem ser, novos de 
primeiro uso e ser do mesmo fabricante;  
 
• Apresentar carta do fabricante, direcionada ao 
edital, informando que a empresa está apta 
tecnicamente e comercialmente, ainda citar que 
os modelos propostos são novos e estão em 
linhas de fabricação; 
 
 
SOFTWARE DE CONTROLE E 
GERENCIAMENTO 

 Permitir acesso remoto ao equipamento; 



    

 Contabilizar e limitar uso das cópias e 
impressões por usuário ou grupo com 
emissão de relatório; 

 Ser passível de utilização na arquitetura 
WINDOWS (7, 8, 10), LINUX ou MAC. 

 Permitir impressões e cópias seguras 
através de senha; 

 Monitorar os equipamentos (status do 
equipamento), informando que o 
equipamento está com falta de toner, 
papel encravado, tampa aberta, falta de 
papel, estatística do equipamento, todas 
as informações devem poder ser 
acessadas remotamente; 

 Permitir que as impressões e cópias 
sejam identificadas por usuário e 
departamento; 

 Permitir monitoramento do administrador 
via Web; 

 Permitir a coleta dos dados mesmo que a 
conexão com o computador hospedando 
o banco de dados estejam falhando; 

 Possibilidade de instalar as ferramentas 
de administração e relatórios em vários 
computadores da rede; 

 Possibilidade de restringir o acesso à 
interface de administração por meio de 
uma senha; 

 Configuração por impressora, com 
possibilidade de acrescentar um volume 
adicional por usuário ou grupo de 
usuários. 

 
Relatórios 

 Informar usuário, impressora, e volume 
para cada impressão/cópia contabilizada; 

 Inventário automático dos usuários e 
impressoras; 

 Administração de volume por grupos de 
impressoras/departamentos; 

 Agendamento automático da exportação 
dos dados em formato csv; 

 Geração de relatórios personalizados a 
partir dos dados coletados; 

 Geração de planilha apresentando a 
repartição dos volumes de impressões, 
cópias e coloridos por usuário; 

 Permitir exportar dados para o formato 
CSV. 

 
Outros recursos 

 Geração de relatórios a partir dos 
campos configurados pelo administrador 
e informados pelo usuário. 



    

 Configuração de cotas de impressão 
individuais por usuário/grupo com 
bloqueio de impressão caso o 
usuário/grupo ultrapassar sua cota. 

 Configuração do bloqueio de impressão 
por usuário/grupo. 

02.  Multifuncional monocromática; 

 Velocidade mínima de: 55 ppm em A4 ou carta 
de 75g/m²; 

Volume mensal máximo de 250.000 páginas; 

 Painel de controle sensível ao toque de no 
mínimo 7” com rolagem automática e 
personalizável com linguagem em Português do 
Brasil com tecla home (retornar para tela inicial);  

 Resolução de Cópia:600 x 600 dpi; 

 Resolução de impressão: 1.200 x 1.200 dpi; 

 Memória RAM: Mínimo 1GB, com possibilidade 
de expansão para até 3GB;  

 Impressão frente e verso: Suporta papel A6, A5, 
A4 e oficio;  

 Bandeja de entrada para no mínimo 500 folhas; 

  Bandeja multiuso para no mínimo 100 folhas; 

  Gramatura: Bandeja Padrão: de 60 - 160 g/m2; 
papel A6, A5, A4 e oficio no mínimo; o Bandeja 
Multiuso (MPT): de 60 - 220 g/m2  

 Bandeja de saída de no mínimo 500 folhas;  

 Processador de no mínimo 1200 MHz;  

 PDLs/Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), 
POSTSCRIPT3 com suporte a AES, PDF 
Impressão Direta, XPS/OpenXPS Impressão 
Direta;  

 Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX;  

 Conector de interface: USB 2.0, alta velocidade;  

 Porta USB: 1 USB host, alta velocidade frontal;  

 Compatibilidade com cartão de memória SDHC;  

 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Host US;  

 Drivers de impressão Windows 7, Windows 8, 
Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 
8.1, Windows 10, Mac OS, LINUX;  

 Permitir impressão confidencial, teste e 
retenção, cópia rápida e armazenamento de 
trabalhos;  

 Possuir impressão via USB em JPEG, PDF, 
TIFF e XPS 

Velocidade de Digitalização de no mínimo: 45 
ipm colorido;  

 Processador de Documentos com duplex de 
passagem única Automática Padrão /100 Folhas 
Originais;  

Originais suportados: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 
36 cm; 

Decibéis máximo de 57db; 
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Capacidade mínima do Toner: 20.000 páginas a 
5% de área coberta; 
 
SOFTWARE DE CONTROLE E 
GERENCIAMENTO 

 Permitir acesso remoto ao equipamento; 

 Contabilizar e limitar uso das cópias e 
impressões por usuário ou grupo com 
emissão de relatório; 

 Ser passível de utilização na arquitetura 
WINDOWS (7, 8, 10), LINUX ou MAC. 

 Permitir impressões e cópias seguras 
através de senha; 

 Monitorar os equipamentos (status do 
equipamento), informando que o 
equipamento está com falta de toner, 
papel encravado, tampa aberta, falta de 
papel, estatística do equipamento, todas 
as informações devem poder ser 
acessadas remotamente; 

 Permitir que as impressões e cópias 
sejam identificadas por usuário e 
departamento; 

 Permitir monitoramento do administrador 
via Web; 

 Permitir a coleta dos dados mesmo que a 
conexão com o computador hospedando 
o banco de dados estejam falhando; 

 Possibilidade de instalar as ferramentas 
de administração e relatórios em vários 
computadores da rede; 

 Possibilidade de restringir o acesso à 
interface de administração por meio de 
uma senha; 

 Configuração por impressora, com 
possibilidade de acrescentar um volume 
adicional por usuário ou grupo de 
usuários. 

 
Relatórios 

 Informar usuário, impressora, e volume 
para cada impressão/cópia contabilizada; 

 Inventário automático dos usuários e 
impressoras; 

 Administração de volume por grupos de 
impressoras/departamentos; 

 Agendamento automático da exportação 
dos dados em formato csv; 

 Geração de relatórios personalizados a 
partir dos dados coletados; 

 Geração de planilha apresentando a 
repartição dos volumes de impressões, 
cópias e coloridos por usuário; 



    

 Permitir exportar dados para o formato 
CSV. 

Outros recursos 

 Geração de relatórios a partir dos 
campos configurados pelo administrador 
e informados pelo usuário. 

 Configuração de cotas de impressão 
individuais por usuário/grupo com 
bloqueio de impressão caso o 
usuário/grupo ultrapassar sua cota. 

 Configuração do bloqueio de impressão 
por usuário/grupo. 

VALOR GLOBAL DO LOTE   

 

Leia-se:  
 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTE FRANQUIA/MÊS 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01. 
 

• Multifuncional Colorida; 
• Velocidade (Colorido & P/B, A4): 51/41 ppm; 
• Resolução de cópia: 600 x 600 dpi;  
• Gradação: 256 tons (8 bits)  
• Memória: 3 GB (padrão) expansível 
• HD: 250 GB (compartilhado)  
• Tamanhos de Papel: máximo A3 wide, mínimo 
A5R; 
• Gavetas Frontal com capacidade mínima para 
1.200 folhas; 
• Impressão e cópia duplex (frente-e-verso) 
automático;  
• Alimentador de originais automático duplex 150 
folhas, resolução mínima de 1200x1200 dpi; 
• Tempo de aquecimento: até 28 segundos  
• Tempo da 1ª cópia: até 5.9s em P&B e até 8.1s 
em cores  
• Ampliação: 25% a 400% (1% incremento) 
• Gramatura: 60 a 220 g/m2 (gavetas) – 55 a 300 
g/m2 By pass; 
• Cópias Contínuas: 999; 
• Emulações PCL 6 e Post Script 3;  
• Protocolo TCP/IP;  
• Conexões Ehernet 10/100/1000; 
• Escâner monocromático e colorido; 
• Scan to email;  
• Velocidade de digitalização de 160 ipm;  
• Tela sensível ao toque; 
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• Unidade de acabamento conjugada ao 
equipamento com grampeador automático); 
 
• Acesso remoto ao equipamento; 
• Contabilização e limitação de uso das 
cópias/impressões/escâner; 
• Impressões e cópias segura através de senha; 
• Monitoramento dos equipamentos (status dos 
equipamentos), informando que o equipamento 
está com falta de toner, papel encravado, tampa 
aberta, falta de papel, estatística do equipamento, 
todas as informações devem poder ser acessadas 
remotamente; 
 
• As impressões/cópias/escaners devem ser 
identificadas, por usuário e identificando seu 
departamento; 
 
• Assistência técnica local, com início de 
atendimento no máximo em até 6 horas e em todo 
estado; 
 
• Fornecimento de insumos (cartuchos e/ou toner) 
e estabilizador para ligação. 
 
• Todos os equipamentos devem ser, novos de 
primeiro uso e ser do mesmo fabricante;  
 
SOFTWARE DE CONTROLE E 
GERENCIAMENTO 

 Permitir acesso remoto ao equipamento; 

 Contabilizar e limitar uso das cópias e 
impressões por usuário ou grupo com 
emissão de relatório; 

 Ser passível de utilização na arquitetura 
WINDOWS (7, 8, 10), LINUX ou MAC. 

 Permitir impressões e cópias seguras 
através de senha; 

 Monitorar os equipamentos (status do 
equipamento), informando que o 
equipamento está com falta de toner, 
papel encravado, tampa aberta, falta de 
papel, estatística do equipamento, todas 
as informações devem poder ser 
acessadas remotamente; 

 Permitir que as impressões e cópias 
sejam identificadas por usuário e 
departamento; 

 Permitir monitoramento do administrador 
via Web; 

 Permitir a coleta dos dados mesmo que a 
conexão com o computador hospedando 
o banco de dados estejam falhando; 



    

 Possibilidade de instalar as ferramentas 
de administração e relatórios em vários 
computadores da rede; 

 Possibilidade de restringir o acesso à 
interface de administração por meio de 
uma senha; 

 Configuração por impressora, com 
possibilidade de acrescentar um volume 
adicional por usuário ou grupo de 
usuários. 

 
Relatórios 

 Informar usuário, impressora, e volume 
para cada impressão/cópia contabilizada; 

 Inventário automático dos usuários e 
impressoras; 

 Administração de volume por grupos de 
impressoras/departamentos; 

 Agendamento automático da exportação 
dos dados em formato csv; 

 Geração de relatórios personalizados a 
partir dos dados coletados; 

 Geração de planilha apresentando a 
repartição dos volumes de impressões, 
cópias e coloridos por usuário; 

 Permitir exportar dados para o formato 
CSV. 

 
Outros recursos 

 Geração de relatórios a partir dos 
campos configurados pelo administrador 
e informados pelo usuário. 

 Configuração de cotas de impressão 
individuais por usuário/grupo com 
bloqueio de impressão caso o 
usuário/grupo ultrapassar sua cota. 

 Configuração do bloqueio de impressão 
por usuário/grupo. 

02.  Multifuncional monocromática; 

 Velocidade mínima de: 55 ppm em A4 ou carta 
de 75g/m²; 

Volume mensal máximo de 250.000 páginas; 

 Painel de controle sensível ao toque de no 
mínimo 7” com rolagem automática e 
personalizável com linguagem em Português do 
Brasil com tecla home (retornar para tela inicial);  

 Resolução de Cópia:600 x 600 dpi; 

 Resolução de impressão: 1.200 x 1.200 dpi; 

 Memória RAM: Mínimo 1GB, com possibilidade 
de expansão para até 3GB;  

 Impressão frente e verso: Suporta papel A6, A5, 
A4 e oficio;  

 Bandeja de entrada para no mínimo 500 folhas; 

30 100.000   



    

  Bandeja multiuso para no mínimo 100 folhas; 

  Gramatura: Bandeja Padrão: de 60 - 160 g/m2; 
papel A6, A5, A4 e oficio no mínimo; o Bandeja 
Multiuso (MPT): de 60 - 220 g/m2  

 Bandeja de saída de no mínimo 500 folhas;  

 Processador de no mínimo 1200 MHz;  

 PDLs/Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), 
POSTSCRIPT3 com suporte a AES, PDF 
Impressão Direta, XPS/OpenXPS Impressão 
Direta;  

 Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX;  

 Conector de interface: USB 2.0, alta velocidade;  

 Porta USB: 1 USB host, alta velocidade frontal;  

 Compatibilidade com cartão de memória SDHC;  

 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Host US;  

 Drivers de impressão Windows 7, Windows 8, 
Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 
8.1, Windows 10, Mac OS, LINUX;  

 Permitir impressão confidencial, teste e 
retenção, cópia rápida e armazenamento de 
trabalhos;  

 Possuir impressão via USB em JPEG, PDF, 
TIFF e XPS 

Velocidade de Digitalização de no mínimo: 45 
ipm colorido;  

 Processador de Documentos com duplex de 
passagem única Automática Padrão /100 Folhas 
Originais;  

Originais suportados: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 
36 cm; 

Decibéis máximo de 57db; 

Capacidade mínima do Toner: 20.000 páginas a 
5% de área coberta; 
 
SOFTWARE DE CONTROLE E 
GERENCIAMENTO 

 Permitir acesso remoto ao equipamento; 

 Contabilizar e limitar uso das cópias e 
impressões por usuário ou grupo com 
emissão de relatório; 

 Ser passível de utilização na arquitetura 
WINDOWS (7, 8, 10), LINUX ou MAC. 

 Permitir impressões e cópias seguras 
através de senha; 

 Monitorar os equipamentos (status do 
equipamento), informando que o 
equipamento está com falta de toner, 
papel encravado, tampa aberta, falta de 
papel, estatística do equipamento, todas 
as informações devem poder ser 
acessadas remotamente; 



    

 Permitir que as impressões e cópias 
sejam identificadas por usuário e 
departamento; 

 Permitir monitoramento do administrador 
via Web; 

 Permitir a coleta dos dados mesmo que a 
conexão com o computador hospedando 
o banco de dados estejam falhando; 

 Possibilidade de instalar as ferramentas 
de administração e relatórios em vários 
computadores da rede; 

 Possibilidade de restringir o acesso à 
interface de administração por meio de 
uma senha; 

 Configuração por impressora, com 
possibilidade de acrescentar um volume 
adicional por usuário ou grupo de 
usuários. 

 
Relatórios 

 Informar usuário, impressora, e volume 
para cada impressão/cópia contabilizada; 

 Inventário automático dos usuários e 
impressoras; 

 Administração de volume por grupos de 
impressoras/departamentos; 

 Agendamento automático da exportação 
dos dados em formato csv; 

 Geração de relatórios personalizados a 
partir dos dados coletados; 

 Geração de planilha apresentando a 
repartição dos volumes de impressões, 
cópias e coloridos por usuário; 

 Permitir exportar dados para o formato 
CSV. 

Outros recursos 

 Geração de relatórios a partir dos 
campos configurados pelo administrador 
e informados pelo usuário. 

 Configuração de cotas de impressão 
individuais por usuário/grupo com 
bloqueio de impressão caso o 
usuário/grupo ultrapassar sua cota. 

 Configuração do bloqueio de impressão 
por usuário/grupo. 

VALOR GLOBAL DO LOTE   

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
2)  Da Restrição de Participação ao Edital Quanto aos Equipamentos a Serem Fornecidos: 
 
Resposta: Quanto às especificações técnicas dos equipamentos, manteremos as que constam no edital, pois não 
há nenhuma citação de fabricante, quanto a marca e modelo de equipamento. 
 

 

 
Maceió/AL, 06 de janeiro de 2021. 

Comissão de Licitação 


