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1) Serão aceitos equipamentos usados, desde que atentam as 
especificações do edital. Ao qual se a afirmativa for positiva, terá como 
beneficiário somente a empresa que se encontra com os equipamentos 
ora locado. 

Ocasionando desta forma a este município ter um parque de impressoras 
obsoletas. 

Resposta: O Objeto do edital são os serviços de impressão com fornecimento 
de equipamento, gerenciamento de impressões e manutenção dos 
equipamentos. 

Não é uma exigência do edital de que os equipamentos sejam novos, porém 
conforme descrito no edital só serão aceitos equipamentos que: 

Além do bom funcionamento, os equipamentos entregues deverão estar em 
perfeito estado e conservação, e ótimo aspecto visual, sem avarias externas; 

Equipamentos que apresentarem problemas deverão ser substituídos, como 
descrito no termo de referência: 

Substituir, em até 20 (vinte) dias úteis a contar da notificação, os 

equipamentos que estiverem apresentando manutenções constantes. 

Enquadram-se nesta situação equipamentos para os quais houver mais de 5 

(cinco) chamados técnicos no período de 30 (trinta) dias ou 36 (trinta e seis) 

chamados no período de 12 (doze) meses;  

Nosso objetivo é que seja entregue um serviço de impressão de boa qualidade 
e com preço atraente. Sabemos que os equipamentos de informática e neste 
caso especifico as impressoras tiverem um aumento considerável no mercado 
para sua aquisição. No intuito de promover maior competitividade e 
consequentemente melhor preço no serviço não exigimos equipamentos novos 
de primeiro uso.  

A respeito desta declaração: Ao qual se a afirmativa for positiva, terá como 
beneficiário somente a empresa que se encontra com os equipamentos 
ora locado, não há fundamentação, visto que a qualidade do serviço não 
depende diretamente do equipamento ser novo ou usado, mas também dos 
insumos utilizados e do estado do equipamento. Sabemos também que, 
empresas que prestam serviços de impressão, possuem equipamentos usados 
em bom estado de conservação e que atendem as necessidades deste objeto. 

Vamos fiscalizar o serviço, a qualidade, e o tempo de parada dos 
equipamentos além do tempo de resposta no atendimento dos chamados. 
Cabe a empresa avaliar a melhor estratégia de ação para oferecer o melhor 
preço competitivo. 



 

2) Serão aceitos somente equipamentos novos de 1º uso. 

Resposta: Não. Fica a critério da empresa oferecer equipamentos novos, 
equipamentos novos + equipamentos usados, ou apenas equipamentos 
usados, desde que atendam todos os requisitos do edital e além disso 
cumpram os prazos de entrega, atendimento e qualidade. 

 

 


