
                                                                     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 10/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 88/2018

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  06  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 10/2018.

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado acerca dos termos do Edital de Pregão
Eletrônico nº 10/2018, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestar serviços
de impressão e cópias digitalizadas, com disponibilização de equipamentos, suprimentos,
insumos  e  acessórios  de  impressão,  conforme  a  descrição,  especificações  técnicas,
quantidades e condições estabelecidas no Anexo I do presente edital.

Considerando que os esclarecimentos referem-se às exigências estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I do Edital do Pregão n.º 10/2018, o assunto foi submetido à análise e
manifestação da Área Técnica.

ESCLARECIMENTO N.º 06

A interessada ALLGED manifestou-se nos seguintes termos:

Pedido de esclarecimento: 

A empresa ALLGED Soluções de TI LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 23.226.948/0001-65, e
inscrição estadual nº 096/3637991, estabelecida na Rua Augusto Attilio Giordane Nº 191,
neste ato representada por Glauber S. da Silva, solicita a apreciação dos seguintes pedidos
de esclarecimentos: 

Esclarecimento 1

Parágrafo terceiro: os equipamentos discriminados nos itens 4.1, 4.2. e 4.3 deverão ser do
mesmo fabricante, de forma a padronizar e acompanhar o fornecimento dos suprimentos
dos equipamentos locados a serem utilizados pela CONTRATANTE.

Pedido: Tendo em vista a ampliação de disputa, pedimos que seja aceito equipamentos de
até dois fabricantes para os itens 4.1, 4.2 e 4.3. Este pedido versa sobre a possibilidade um
número maior de empresas concorrer sem que haja prejuízos ao órgão. 

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: Serão  aceitos equipamentos de no máximo 2 (dois)
fabricantes para os itens 4.1, 4.2 e 4.3, sendo aceito somente 1(um) fabricante por
item.

Esclarecimento 2

4.2.  TIPO  II:  Disponibilização  de  19  (dezenove)  máquinas  de  médio  porte
impressora/copiadora/scanner/fax multifuncional laser A4 monocromática, com as seguintes
especificações mínimas:
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l) Linguagem de programação PCL5 ou PCL 6, PostScript 3, original do fabricante e PDF;

Pedido:  Tendo  em  vista  a  ampliação  de  disputa,  pedimos  que  seja  aceito  a  seguinte
redação: 

l) Linguagem de programação PCL5 ou PCL 6, PostScript 3, PDF;

RESPOSTA  DA  ÁREA  TÉCNICA:   A  redação  solicitada  será  aceita,  ou  seja  "l)
Linguagem de programação PCL5 ou PCL 6, PostScript 3, PDF"

Esclarecimento 3

4.3. TIPO III: Disponibilização de 1 (uma) multifuncional colorida com tecnologia laser – A3,
com as seguintes especificações mínimas:
t) Ciclo mensal de impressões de 90.000 páginas mensais ou superior

Pedido: Tendo em vista a ampliação de disputa, pedimos que seja aceito equipamentos com
ciclo de impressão de 80.000 páginas mensais. 

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:   Será  aceito  equipamento  com  ciclo  mensal  de
80.000 páginas

Dessa forma, o Pregoeiro entende que os esclarecimentos foram devidamente prestados
pela Área da Tecnologia da Informação do CRCRS.

 Porto Alegre, 22 de novembro de 2018.

                                                         Romoaldo Barros da Silva                                                 
  Pregoeiro 
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