
 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Em resposta ao pedido de esclarecimentos, os setores requisitantes manifestaram-se
consoante segue, sendo que as respostas estão logo abaixo de cada questionamento:

1) Considerando que a maioria dos fabricantes de Multifuncionais com as especificações
de tamanho de papel exigidas no TIPO B produzem equipamentos com velocidade de no
máximo 30 ppm na impressão e visando dar maior competitividade ao certame
solicitamos que seja aceita a velocidade mínima de 30 ppm sob pena de não haver
disputa no processo, haja vista que o julgamento será GLOBAL e neste caso estamos nos
referindo ao TIPO B composto por apenas 18 equipamentos.

R: As impressoras do tipo B são departamentais, de uso coletivo, necessitando da
velocidade de impressão mínima solicitada. O mercado oferece modelos que atendem ao
requerido.

2) Quanto a especificação nos dois TIPOS de equipamentos A e B, existem exigências
que conflitam entre si e que deveriam ser esclarecidas quanto ao Volume Mensal e Ciclo
Mensal. Entendemos que o Volume Mensal deva ser a medida correta a ser exigida, pois
é esta medição que o T.R.E necessita para atender seu volume máximo de impressão
mensal por equipamento considerando a quantidade de equipamentos.
Por que exigir Ciclo Mensal de impressão de 75.000 páginas para o TIPO A se o estimado
para este grupo será de 200.000 páginas divididos entre 107 equipamentos ? Isto dá uma
média mensal por equipamento de 1.870 páginas.
Por que exigir Ciclo Mensal de impressão maior que 75.000 páginas ou 80.000 páginas
(informações conflitantes no Tipo B) se o estimado para este grupo será de 100.000
páginas divididos entre 18 equipamentos ? Isto dá uma média mensal por equipamento
de 5.556 páginas.
Estas exigências somente eliminam fabricantes e fornecedores que não dispõem desta
medida alta para equipamentos deste porte, reduzindo drasticamente a competitividade e
desta forma não atingido o objetivo básico desta modalidade licitatória que é a ampla
disputa para se obter um menor preço.

R: O ciclo mensal é característica técnica de robustez. Nada tem a ver com o volume
mensal, que reflete a necessidade de número de cópias/mês. Se o
equipamento é robusto, poderá manter um serviço de qualidade por mais tempo, com
menos quebras e reparos.

3) Quanto a emulação de linguagens, atualmente os novos lançamentos de
multifuncionais em sua grande maioria estão disponibilizando a emulação PCL6 por ser
esta uma evolução da PCL5e. Pergunta-se: será aceita somente no mínimo a PCL6 e
Postscript3 ?

R: O equipamento deve permitir emulação de linguagens PCL5e, PCL6 e PostScrit 3,
conforme publicado no edital.



4) Com relação à tecnologia exigida para ambos os TIPOS de equipamentos ou seja
LASER, solicitamos informação se a tecnologia LED, sendo uma tecnologia mais atual e
similar à laser conforme comprovado através do PARECER TÉCNICO do IPT – Instituto
de Pesquisas Tecnológicas em anexo, será aceita neste processo.
Informamos que atualmente os órgãos públicos estão especificando em sua maioria
Tecnologia LASER ou LED para ampliar ainda mais a competitividade.

R: A tecnologia laser é comum no mercado, havendo vários fabricantes com
equipamentos para competir no certame.

Atenciosamente,
Dilene Soares Tavares dos Anjos
Pregoeira


