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ERRATA I
REFERÊNCIA: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em solução para impressão e reprografia,
sem operador, com fornecimento de acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis, assistência técnica/manutenção
(com fornecimento de mão de obra, peças e componentes), software para gerenciamento e monitoramento de quotas
de trabalhos de cópias e de impressões dos usuários e monitoramento on-line do ambiente necessários à prestação
dos serviços, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA.
Comunicamos aos interessados na licitação acima indicada que o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2018, foi
alterado na seguinte forma:

1. EXCLUSÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE NO SUBITEM 14.9:
14.9. Apresentar em conjunto com a Proposta Comercial Carta do Fabricante informando que o licitante é
distribuidor ou representante credenciado do equipamento, peças e componentes, bem como, está autorizada
a fornecer, instalar e prestar serviços de assistência técnica e manutenção para os equipamentos, objeto
desta licitação.

2. RETIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA :

ONDE SE LÊ:
2.2. 12 (doze) Multifuncionais Modelo II - Configurações mínimas:
2.2.1. Laser/LED monocromática;
2.2.2. Funções de impressão a laser/LED, cópia digital e scanner colorido;
2.2.3. Velocidade para impressão no mínimo, 40 ppm;
2.2.4. Resolução de até 1200x1200 dpi;
2.2.5. Ampliação e redução de 25% a 400%
2.2.6. Interfaces: ethernet 10/100/1000 base TX e USB 2.0;
2.2.7. Compatível com Windows e Linux;
2.2.8. Ciclo mensal de 150.000 páginas;
2.2.9. Alimentador automático de Originais reverso para 50 folhas (o fabricante
ou licitante deverá indicar a disponibilidade do mesmo, que seja default/
padrão);
1.2.10.Tamanho de original A-4 Oficio e Carta;
1.2.11. Bandeja para, no mínimo 500 folhas + bandeja multi uso com capacidade
para 100 fls;
1.2.12. Memória de pelo menos 1GB de RAM;
1.2.13. Duplex para copia e impressão frente e verso;
1.2.14. Gerenciador e limitador de impressões e cópias por usuário com capacidade para até 50 contas;
1.2.15. Processador mínimo de 600 MHz;
1.2.16. Impressão Confidencial segura com uso de senha.
1.2.17. Equipamento novo, em linha de produção e de primeiro uso comprovado através de carta do
fabricante do equipamento.
1.2.18. Possui assistência técnica em Salvador e ou na região metropolitana com atendimento on site (no
local de instalação do equipamento) e com prazo máximo de atendimento de até 24 (vinte e quatro) horas.
LEIA-SE:

1.2.

Multifuncionais Modelo II - Configurações mínimas:
1.2.1.
Laser/LED monocromática;
1.2.2.
Funções de impressão a laser/LED, cópia digital e scanner colorido;
1.2.3.
Velocidade para impressão no mínimo, 40 ppm;
1.2.4.
Resolução de até 1200x1200 dpi;
1.2.5.
Ampliação e redução de 25% a 400%
1.2.6.
Interfaces: ethernet 10/100/1000 base TX e USB 2.0;
1.2.7.
Compatível com Windows e Linux;
1.2.8.
Ciclo mensal de 150.000 páginas;
1.2.9. Alimentador automático de Originais reverso para 50 folhas (o fabricante ou licitante deverá
indicar a disponibilidade do mesmo, que seja default/padrão);
1.2.10. Tamanho de original A-4 Oficio e Carta;
1.2.11. Bandeja para, no mínimo 500 folhas + bandeja multi uso com capacidade para 100 fls;
1.2.12. Memória de pelo menos 1GB de RAM;
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1.2.13. Duplex para copia e impressão frente e verso;
1.2.14. Gerenciador e limitador de impressões e cópias por usuário com
capacidade para
até 50 contas;
1.2.15. Processador mínimo de 600 MHz;
1.2.16. Impressão Confidencial segura com uso de senha.
1.2.17. Equipamento novo, em linha de produção e de primeiro uso comprovado através de carta do
fabricante do equipamento.
1.2.18. Possui assistência técnica em Salvador e ou na região metropolitana com atendimento on site
(no local de instalação do equipamento) e com prazo máximo de atendimento de até 24 (vinte e
quatro) horas;
1.2.19. Permitir a implantação de senhas de acesso exclusivo por usuário, só efetuando impressão
confidencial quando o usuário estiver ao lado do equipamento e registrar sua senha;
1.2.20. Compatível com Windows XP, 7, Server/2003 e 2008 ou superior.
ONDE SE LÊ:
2. O SOFTWARE para GERENCIAMENTO deverá ainda:
Contabilizar e gerenciar as atividades de impressão e cópias na rede, disponibilizando os relatórios que auxiliam
na gestão do serviço sendo:
- Permissões para definição de cotas por usuários;
- Permissão de acesso de usuário a grupos e equipamentos de impressão;
- Identificação dos documentos impressos (usuário, documento, paginas, custo, data e
hora);
- Permitir a implantação de senhas de acesso exclusivo por usuário, só efetuando
impressão confidencial quando o usuário estiver ao lado do equipamento e registrar
sua senha;
- Permitir a administração de custos por usuário, impressora, grupo de impressoras e
por pagina;
- Emissão de relatórios de usuários com total de paginas impressas e copiadas
- De custos por usuário, grupo de usuário e equipamento;
- De grupo de usuários;
- Compatível com Windows XP, 7, Server/2003 e 2008 e Linux
- Possuir interface de acesso a WEB;
LEIA-SE:

2. O SOFTWARE para GERENCIAMENTO deverá ainda:
Contabilizar e gerenciar as atividades de impressão e cópias na rede, disponibilizando os relatórios que auxiliam na
gestão do serviço sendo:
- Permissões para definição de cotas por usuários;
- Permissão de acesso de usuário a grupos e equipamentos de impressão;
- Emissão de relatórios de usuários com total de paginas impressas e copiadas
Em conformidade com disposto no art. 21, § 4º da Lei Federal Nº. 8.666/93, a Sessão de Abertura PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 87/2018 acontecerá em 20 de novembro de 2018 / INÍCIO DA SESSÃO: 10h00min.
A Sessão Pública de lances será realizada no site www.licitacoes-e.com.br.

Mata de São João, 01 de novembro de 2018.

MARCELI ROCHA
Pregoeira Oficial
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