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RESPOSTAS DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Processo Administrativo nº 10/10/24.585 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Pregão Eletrônico nº 106/2012 

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de execução, 

controle e gerenciamento de impressão em preto e branco, com suporte técnico, 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e serviços correlatos, compreendendo a 

locação de equipamentos, cessão de softwares de controle e fornecimento de materiais 

consumíveis. 

 

O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, após avaliação técnica da Secretaria 

Municipal de Saúde, apresenta respostas à solicitação de esclarecimentos formulada pela 

empresa MICROSENS LTDA., em relação ao Anexo I - Projeto Básico, conforme segue: 

1. Para os equipamentos do objeto desta licitação é solicitado: "4.2.1. Posto de Impressão: 

Impressora a laser monocromática preto e branco: a) Impressora a laser monocromática;". 

Entretanto, quando o mercado solicita impressora com tecnologia "laser" na verdade está 

objetivando um equipamento com sistema de impressão através do processo 

eletrofotográfico a seco. O termo "laser" advém do método como ocorre a fotosensibilização 

do equipamento, sendo que atualmente existem dois modos de fotosensibilização (laser e 

LED). Estes são comprovadamente, através de estudos laboratoriais, equivalentes do ponto 

de vista funcional. Portanto, não existe tecnologia de impressão "laser", e o termo, além de 

estar erroneamente colocado, restringe a cotação de produtos com fotosensibilização através 

de LED. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do 

mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da 

presente licitação, solicitamos que sejam aceitos produtos com fotosensibilização através de 

LED. 

Resposta: Com relação ao tipo de tecnologia utilizada pelos equipamentos de impressão, 

Laser ou LED, ambas serão aceitas, desde que atendidas às condições descritas no Edital. A 

alteração do subitem 4.2.1. consta no 2º Adendo ao Edital. 

2. Para o "Software de Bilhetagem para Contabilização de Impressões" será necessário um 

servidor de bilhetagem com sistema operacional Server (Windows Server 2008 R2). Contudo, 

não fica claro quem irá prover o servid or e o sistema operacional, a contratada ou a 

contratante. Deste modo, visando atender do melhor modo possível ao edital, questiona-se: 

Quem irá prover o servidor e o sistema operacional para o software de bilhetagem? 
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Resposta: As despesas com licenças para sistemas operacionais específicos para um 

determinado produto de software de Contabilização de Impressões é de responsabilidade da 

Contratada.  

Para esclarecimento: os computadores existentes nas Unidades de Saúde tem sistema 

operacional Windows XP, sendo que a Prefeitura de Campinas cumprirá com o disposto no 

subitem 4.3.6. do Anexo I - Projeto Básico, a seguir transcrito:  

"4.3.6. A Prefeitura fornecerá se necessário, espaço em disco rígido para instalação do 

software de gerenciamento local de impressão em um computador de cada Unidade de 

Saúde do Anexo IA." 

3. Para o "Software de Bilhetagem para Contabilização de Impressões" do objeto desta 

licitação é solicitado: "3.1.1. Apresentar um mecanismo de autenticação, onde cada usuário 

deverá se autenticar com sua senha individual;". Entendemos ser necessária a utilização da 

senha individual do usuário, utilizando o software de bilhetagem, para liberar a impressão do 

computador do usuário para a impressora. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Sim. 

 

Campinas, 24 de julho de 2012 

ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA 

PREGOEIRA 


