
 

 

  

                                                           Sapucaia do Sul, dia 16 de julho de 2018. 

 

Processo: 422/2018 

Pregão Eletrônico: 069/2018 

 

ESCLARECIMENTO 

 

A pregoeira da FHMGV visando esclarecimento informa que: 

Conforme esclarecimentos solicitados por fornecedores e retorno da área 

técnica, segue: 

Item 2 - Impressora Laser Multifuncional Monocromática de Médio Porte: 

Permitir digitalização nos seguintes formatos: PDF, PDF compacto, 

JPEG, PDF pesquisável (OCR); 

PEDIDO: Entendemos que o "PDF pesquisável (OCR)" deverá ser 

realizado no próprio hardware sem a necessidade de software instalado 

nos computadores dos usuários. Estamos corretos? 

    R.: Sua interpretação está de acordo com o edital. 

Item 3 - Impressora Colorida Multifuncional de Grande Porte: 

Velocidade de impressão mínima de 30 páginas/minuto em 

monocromático e 20 páginas em colorido; 

PEDIDO: Entendemos que por se tratar de equipamentos com suporte A3 

será aceito equipamentos com velocidade única de 20 páginas por 

minuto. Estamos corretos? 

    R.: Não, especificação mínima prevista no edital. 



 

 

  

Viemos a verificar as especificações técnicas no item 03 – Impressora 

Multifuncional de Grande Porte. E após analise verificamos que a mesma 

está direcionada a um modelo especifico, e modificando apenas 02 itens 

teríamos um edital com uma gama de modelos mais abrangente:  

• Velocidade de impressão mínima de 30 páginas/minuto em 

monocromático e 20 páginas em colorido;  

Acredito que a diminuição de 30ppm para 20 ppm em monocromático não 

irá prejudicar o desempenho dos serviços e irá abrir uma gama maior de 

participantes. 

            R.: Não acatamos a esta solicitação de alteração, deve ser 

mantida a especificação conforme descrito no edital. 

• Tempo máximo de 9 segundos para impressão da primeira página;  

Aumento de 9 segundos para 10 segundos para impressão da primeira 

página.  

            R.: Sim, podemos aceitar a alteração da especificação para 10s 

no tempo máximo de impressão para a primeira página. 

Qual é o sistema operacional efetivamente utilizado pela fundação?  

            R.: Utilizado versões Windows, Linux e Apple Mac. 

Sem mais, 

 
 

                                                                                                 Rosane Luciane Seidel 

                                                                                                          Pregoeira 


