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ESCLARECIMENTOS LICITAÇÕES 
 
Pregão Presencial  03/2018  (Menor Preço) 
Abertura: 13/03/2018, 15h00min 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Impressora 
Multifuncional 
 
Perguntas e Respostas 
 
28/02/18 (licitante 1) 
 
1) “Não temos alvará do novo endereço, ainda esta em andamento para visita de 
vistoria. 
Segue em anexo as documentações retirada do sistema deles para melhor 
visualização.  
Solicitamos verificar se poderemos apresentar o PPCI que esta em andamento há um 
bom tempo, pois como sabem atualmente segue atrasado a conclusão por parte dos 
Bombeiros. Temos toda a documentação de andamento e aguardando a visita. Temos 
as inscrições Municipais e Estaduais já com cadastro do endereço atual. Aguardamos 
retorno para mantermos nosso interesse de participarmos”. 
 
CRBio-03: Considerando que (i) a empresa tinha alvará da prefeitura em endereço 
antigo, (ii) atualmente, existe procedimento administrativo de emissão de alvará de 
funcionamento no novo endereço, será aceita a documentação comprobatória de que 
há processo em andamento em substituição ao alvará de funcionamento, tendo em 
vista que a emissão final do Alvará ainda não ocorreu apenas por questões 
burocráticas. 

 

06/03/18 (licitante 1) 

2) “Gostaríamos de verificar se há a possibilidade de ser feito alguma alteração no 
edital, pois como foi publicado que poderá ser máquinas semi nova, isto acaba não 
sendo competitivo,pois teríamos que comprar, porém no orçamento foi solicitado 
máquinas nova e de 1° uso, então trabalhamos nestas informações. 

Hoje temos máquinas de formato A3 da CANON muito boa e em ótimas condições de 
uso, com até mais gavetas que o solicitado, bem completa, porém a mémoria 2GB e o 
HD 160 GB. Com a máquina que temos fica muito competitivo e teremos como 
participar, agora a compra de uma máquina neste porte acaba aumentando muito o 
custo e não teremos chances de participar. 

 Gostaríamos de verificar esta possibilidade. 

Informações do Edital: 
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Características mínimas: Multifuncional colorida; memória RAM 2,5GB; HD 215GB;  
WIFI; 
 
Alterações: 
Características mínimas: mémoria  2GB e o HD 160 GB e tirar o Wifi ou colocá-lo 
como opcional, pois todas as máquinas serão cabeadas em rede. 
 

 
CRBio-03: Não há possibilidade deste tipo de alteração. Após estudos e 
pesquisas, a fim de suprir as necessidades do CRBio-03, as características 
mínimas do objeto, solicitadas no edital, foram elaboradas pela Assessoria 
Técnica Específica. 
 
 
06/03/18 (licitante 2) 
 

 

3) “Na tabela referente ao termo de referencia saiu errado o nome da máquina, deverá 
ser Multifuncional Canon iR Advance C3525i?” 
 
 
CRBio-03: A indicação de marca e modelo no Termo de Referência serve apenas 
para orientar os licitantes. Não deverá ser necessariamente a indicada no Termo de 
Referência, mas sim equivalente a ela. A correta indicação no Termo de Referência é 
Multifuncional Canon iR Advance C3525i. 
 
 

07/03/18 (licitante 3) 
 
4) “Prezados, entendemos que o equipamento Ricoh MP C2003 é equivalente ao 
apresentado no edital. 
"O equipamento deverá ser equivalente a Multifuncional Canon iR Advance C352i;" 
Estamos corretos? **Segue em anexo o folder.” 
 
CRBio-03:  Respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a 
impressora Ricoh MP C2003 não é equivalente a indicada no edital, visto que, no 
edital, solicita-se, no mínimo, 2,5 GB de memória RAM e a multifuncional Ricoh MP 
C2003 oferece apenas 1,5 de RAM. 
 

 
09/03/18 (licitante 3) 
 
5) “Prezados, verificar se o equipamento Ricoh MP C2004 é equivalente. Já que o 
modelo MP C2003 não atende apenas pela memória. 

://www.ricoh-americalatina.com/pt/products/pd/mp-c2004ex-impressora-multifunções-
a-laser-a-cores/_/R-418017” 
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CRBio-03: Informamos, a título de exemplo, uma das características que não é 
equivalente (no caso da Ricoh MP C2003, exemplificamos falando da memória). 
No caso da Ricoh MP C2004, em uma análise breve, verifica-se que a impressão é de 
até 20 ppm e, no edital, a exigência mínima é 25 ppm. 
 

 


