FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
FUMEC

FL.
Processo Administrativo nº 2013/10/61.500.
Interessada: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
P Edital de Pregão Presencial nº 004/2014.
Objeto: Aquisição de 11 (onze) impressoras multifuncionais, com garantia on-site de
12(doze) meses e aquisição de 40 kits de suprimento de impressão, com garantia de 12
(doze) meses.
COMUNICADO DE RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

O Pregoeiro, considerando os pedidos de esclarecimento apresentados pelas empresas
COPIMAQ DE CAMP. COM. DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 00.946.478/0001-09 e
MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 01.724.795/0004-96 emails datados de 19/02/2014 e 20/02/2014, serve-se deste para respondê-los:
1)Questionamento: No Item 2.1.26 está solicitado da seguinte forma: Qualidade de
impressão de até 1200X1200 dpi.
Preciso de um esclarecimento, saber se, a resolução da cópia pode ser inferior a 1200X1200 dpi,
pelo fato de estar delimitado com “até”, ou se a resolução tem que ser exatamente a 1200X1200
dpi.

Resposta: Em referencia ao item 2.1.26 , para abrangência de um maior número de
equipamentos, a palavra "até" admite resoluções de impressão e cópias compreendidas até
1200x1200.
Assim uma resolução menor será aceita..”
2)Questionamento: Podemos ofertar impressora Multifuncional com a resolução de
cópia de 600 x 600 dpi com qualidade de impressão de 1200 x 1200 dpi., uma vez que para
digitalização ou cópia para tamanho de documento A4 ou Ofício 1, a resolução 600x600
atende perfeitamente as necessidades.
Área de trabalho mínima do vidro é no tamanho de papel A4.
Para papel tamanho Ofício 1, as cópias e digitalizações são realizadas no recirculador de
documentos.
Resposta: - quanto a resolução, será aceita, uma vez que o projeto coloca o termo "até"
1200x1200 para impressão e cópia.
- quanto a área mínima do vidro tamanho ofício 1 - a área do equipamento deverá
obrigatoriamente ter a área para ofício 1, devido ao tipo de uso de cópias realizadas
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(livros, cadernos, revistas, certidões, fichas, atas), com tamanhos maiores que A4. Por
causa deste tipo de documentos, não seria possível utilizar um recirculador de documentos
para cópias e digitalizações.
3)Questionamento: 2.2 - No item 2 fica entendido que deve ser fornecido suprimentos
adicionais (toner, cilindro, fusora etc), com capacidade para cumprir 8.000 páginas.
Nosso equipamento sai de fábrica com cilindro para 30.000 páginas e a fusora tem garantia
durante a vida útil do equipamento. Portanto podemos fornecer a quantidade de toner
estabelecida no item 2.2 sem a necessidade de adicionar cilindro ou outros itens.
Podemos ofertar impressoras nessas condições acima?
Resposta: quanto ao item 2.2 - a fusora não seria necessária. Agora, o kit deve
compreender os tonners e os cilindros em quantidade suficiente ao especificado. Essa
especificação se deve pelo fato de alguns equipamentos fornecerem o tonner e o cilindro
integrados. Para não favorecer nenhum marca, o projeto abrangeu esta característica.

Campinas- SP, 21 de fevereiro de 2.014.

Nelson Gonçalves
Pregoeiro
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