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PAD: 538/2018/COREN-AM 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS N.º 001/2018 AO EDITAL  
Nº 010/2018 

   
 Em atendimento ao Art. 19 Decreto Nº 5.450, De 31 De Maio De 2005. 
“Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no edital”, do Edital do Pregão Eletrônico Nº 010/2018, 
processados nos autos do PAD nº 538/2018, quanto ao pedido de 
esclarecimentos formulado e após manifestação da área requisitante, 
respondemos o seguinte: 
 

Questionamento 01  

No objeto do Pregão Eletrônico n.010/2018 fala que é excerto papel e no 
termo de referência item 12. Letra b) fala com fornecimento de papel. 
 

 O contrato será com ou sem o fornecimento de papel? 
Resposta 01: 

O edital informa que não será necessário o fornecimento de papel, no 
caso do item 12 do termo de referência, tratasse do treinamento para operação 
do equipamento, conforme consta no Anexo I – Termo de Referência do Edital: 

 
“12. DO TREINAMENTO PARA USUÁRIOS 

A contratada deverá prover treinamento, in loco, 
para todos os servidores indicados pelo órgão, 
abordando os seguintes tópicos mínimos: 

b) Troca e abastecimento de insumos (toner, 
papel e etc);” 

 

Questionamento 02  

Item 13 da descrição dos equipamentos, solicita sistema de alimentação: 2 
(duas) gavetas com capacidade mínima de 250 folhas; 
 

a) Nesse caso poderá ser ofertado uma única bandeja que contemple a 
capacidade de 500 folhas, substituindo assim as duas bandejas de 250 
folhas? 

mailto:cpl@corenam.gov.br
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Resposta 02: 

 Conforme descrito no Edital: 

“6.3.2. As especificações constantes da planilha 

de preços que não estejam de acordo com o 

especificado no Termo de Referência - Anexo I do 

Edital levarão à desclassificação do licitante.” 

 Visto que na descrição do equipamento no Item 13 do termo de referência, o 

sistema de alimentação descrito no termo estipula obrigatoriamente que seja 

apresentado equipamentos com duas bandejas e com capacidade mínima para 250 

(duzentos e cinquenta) folhas, dessa forma será aceito apenas equipamentos com 2 

(duas) bandejas, tendo capacidade de 250 folhas ou mais para cada bandeja.  

 

Questionamento 03  

Planilha de Preço Estimado, no item 1 na descrição dos serviços, solicita 
um equipamento com uma franquia de 20.000 (vinte mil) e no item 2 e 3 solicita 
um equipamento com uma franquia de 10.000 (dez mil), porém nos valores de 
referência mensal está sendo estimado valores iguais para os três itens, sendo 
que o item 1 tem o dobro de franquia do item 2 e 3. 

a) Gostaríamos de esclarecimentos a respeito dos valores compostos para 
os itens com quantitativo diferentes e valores iguais? 

b) Por se tratando de um contrato na modalidade franquia, caso ultrapasse 
franquia estimada como será cobrado o volume de páginas excedentes? 

Resposta 03: 

a) Os valores apresentados no Anexo II do Edital são valores 
referentes, os quais não serão aceitos valores superiores, conforme 
descritos no edital: 

 
“11.10. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global 
superior ao estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis.  

11.10.1. Serão desclassificadas as propostas com itens 
que contenham valores unitários superiores ao que 
consta no anexo II do edital.” 

 Lembrando que o pregão eletrônico n.º 010/2018, será julgado por 
menor valor global do grupo, conforme descrito no Edital: 

mailto:cpl@corenam.gov.br
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“12.1. As propostas serão avaliadas pelo critério 
de MENOR VALOR DO GRUPO, constante na 
PROPOSTA DE PREÇOS, apresentado pelo 
licitante e as condições estabelecidas neste Edital.  
12.2. Em caso de divergência entre os preços 
unitários, subtotais, totais e global, prevalecerão 
os valores unitários para efeito de cálculo dos 
valores subtotais, totais e global.” 

b) Os valores definidos de franquias foram tecnicamente estudados pela 
administração do Coren-AM o qual será acompanhado a utilização 
mensal, evitando o excedente, dessa forma não haverá pagamento 
de excedente. 

  

Questionamento 04  

Os equipamentos ofertados poderão ser novos e seminovos? 

Resposta 04: 

Conforme o Anexo I – Termo de Referência do Edital: 

“6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

c) Oferecer máquina nova ou seminova, digital, 
em bom estado de conservação e funcionamento 
com garantia de qualidade de cópias; e as peças 
e material de consumo não poderão ser 
remanufaturados, e caso haja necessidade de 
reposição, deverão estar disponíveis no mercado 
para o imediato atendimento;” 

 

Atenciosamente, 

 Manaus, 30 de novembro de 2018. 
 

  
 

Waldemberg Guimarães Tiago 

Pregoeiro  

Portaria Coren –AM nº 499 de 11 de setembro de 2018 

mailto:cpl@corenam.gov.br


 

  

 

 

 

 

 

Amazonas Copiadoras Ltda. Av. Tefé, 315 – Praça 14 de Janeiro – Manaus/Am – CEP 69020-090 

CNPJ: 01.657.353/0001-21 Insc. Municipal: 77.237-01 Insc. Estadual: 04.123.840-0 
Telefones: +55 92 2127-6154/6173 – E-mail: amazoncopy@amazoncopy.com.br * www.amazoncopy.com.br 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 538/2018.  

 

 

AMAZONA COPIADORAS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 01.657.353/0001-21, estabelecida no endereço Avenida Tefé, n. 315, Bairro Praça 14 de Janeiro – CEP 

69020-090, neste ato representada por seu representante infra assinado, de acordo com a legislação vigente em 

consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de 

esclarecimentos, pelas razões a seguir: 

 

1.  No objeto do Pregão Eletrônico n.010/2018 fala que é excerto papel e no termo de referência item 12. 

Letra b) fala com fornecimento de papel. 

 O contrato será com ou sem o fornecimento de papel? 

 

2.  Item 13 da descrição dos equipamentos, solicita sistema de alimentação: 2 (duas) gavetas com 

capacidade mínima de 250 folhas; 

 Nesse caso poderá ser ofertado uma única bandeja que contemple a capacidade de 500 folhas, 

substituindo assim as duas bandejas de 250 folhas? 

 

3.  Planilha de Preço Estimado, no item 1 na descrição dos serviços, solicita um equipamento com uma 

franquia de 20.000 (vinte mil) e no item 2 e 3 solicita um equipamento com uma franquia de 10.000 (dez mil), 

porém nos valores de referência mensal está sendo estimado valores iguais para os três itens, sendo que o item 1 

tem o dobro de franquia do item 2 e 3. 

 Gostaríamos de esclarecimentos a respeito dos valores compostos para os itens com quantitativo 

diferentes e valores iguais? 

 

 Por se tratando de um contrato na modalidade  franquia, caso ultrapasse franquia estimada como 

será cobrado o volume de páginas excedentes? 

 

4. Os equipamentos ofertados poderão ser novos e seminovos? 

 

 

 Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida. 

 

     

 Manaus 28 de novembro de 2018. 

 

Larissa Guimarães 

Assistente Comercial 

AMAZONAS COPIADORAS EIRELI – AMAZONCOPY 

Tel.: (92) 2127-6154 / 6173 

E-mail: comercial@amazoncopy.cpm.br  
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