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1 Dúvida:  
 
Referente aos itens: item 1.3.3.3., item 2.24, item 2.24.2. Entendemos que todos os PROPONENTES deveriam ofertar apenas 
toners originais do fabricante do equipamento (exceto toner MICR), pois pode ser apresentada uma discrepância de preços 
injusta com os PROPONENTES que utilizam somente toners originais, sendo que o uso do mesmo permite obter melhor 
qualidade sem a necessidade de reimpressões e evitando desperdício de tempo.  
 
Dessa maneira solicitamos uma retificação no projeto básico para a exigência de toners originais do fabricante do equipamento 
e a exigência de apresentar o processo de coleta de resíduos sólidos, sendo comprovado através da certificação por órgãos 
ambientais como o IBAMA, ou órgãos estaduais com poderes para tal, com relação à destinação ambientalmente correta para 
todos os recipientes dos suprimentos, insumos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à legislação vigente 
e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente.  
 
Caso a PROPONENTE não seja a responsável por esse processo deverá ser apresentado documento da empresa responsável, 
informando ciência do processo licitatório. Nesse caso deverá ser apresentado também o contrato, convênio ou certificado 
celebrado com a empresa especializada que evidencie o efetivo descarte ambientalmente correto dos resíduos utilizados na 
prestação dos serviços. 
 
 Está correto nosso entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
O Banco do Brasil não exige que o toner seja original, cabe ao fornecedor oferecer a melhor proposta desde que atenda ao item 
2.24.2 e 2.26. 
 

2 Dúvida:  
 
Referente ao item 1.4. Qual a estimativa de novas unidades de negócio e prédios administrativos para os próximos anos nos 
estados do DF, RJ e SC?  
 
Esclarecimento:  
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Não há indicativo. Eventuais acréscimos serão suportados pela margem de 25% prevista no Artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei 
8.666/93. 
 

3 Dúvida:  
 
Referente ao item 2.6. Entendemos que para o equipamento do Tipo III, a HP poderá considerar a tecnologia de impressão que 
utiliza cartuchos de tinta com foco no mercado corporativo, sendo que o equipamento que utiliza essa tecnologia se encontra em 
teste pelo Banco do Brasil pela área da Dinop. Está correto nosso entendimento?  
 
Esclarecimento:  
 
Para esse processo de contratação devem ser cotados equipamentos com tecnologia de impressão de acordo com o que está 
especificado no projeto básico, ou seja, LED ou Laser. 
 
Em aquisições/contratações futuras, de soluções dessa natureza, sua sugestão poderá ser avaliada, caso a solução se 
demonstre aderente sob o ponto de vista técnico e de negócio. 
 

4 Dúvida:  
 
Referente ao item 2.10. A exigência da porta LPT1 não se faz necessária, pois os equipamentos disponíveis no mercado não 
possuem essa porta do tipo paralela. Entendemos que essa exigência será removida, está correto nosso entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
A exigência do item 2.10 se refere à obrigatoriedade de inatividade das portas USB e/ou LPT1 que tenham o equipamento 
fornecido, ou seja, não está sendo exigido na especificação das impressoras portas USB e LPT1. 
 

5 Dúvida:  
 
Referente ao item 2.10. A exigência de duas portas USB não se faz necessária, pois os equipamentos disponíveis no mercado 
possuem portas de rede e USB que permitem impressão nas duas portas. Entendemos que essa exigência será removida, está 
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correto nosso entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
Não está correto o entendimento. O item 2.10 trata da obrigatoriedade de inatividade de portas USB, LPT1 e Leitoras de cartão 
de memória, que o equipamento tenha. 
 

6 Dúvida:  
 
Referente ao item 2.11. Entendemos que a correção de bugs, é especificamente em casos que o equipamento deixou de efetuar 
alguma característica solicitada neste projeto básico e não novas necessidades que possam surgir. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
Está correto seu entendimento, salvo condições específicas que possam estar definidas no projeto básico. 
 

7 Dúvida:  
 
Referente ao item 2.20. Entendemos que as responsabilidades descritas neste item serão somente para os 
consumíveis/insumos/peças/acessórios/suprimentos fornecidos pela CONTRATADA. Está correto nosso entendimento?  
 
Esclarecimento:  
 
Exceto papel, está correto o seu entendimento. 
 

8 Dúvida:  
 
Referente ao equipamento do TIPO I. Entendemos que a especificação da capacidade de entrada de papel deve ser de 500 
folhas para cada bandeja, pois a mesma permite maior autonomia de impressão e menor intervenção para alimentação de 
papel. Está correto nosso entendimento?  
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Esclarecimento:  
 
No projeto básico estão definidas duas bandejas, com capacidade total mínima de 750 folhas. Contudo, não há óbices técnicos 
no fornecimento de equipamentos de impressão com bandejas com maior capacidade. 
 
Essa sugestão poderá ser avaliada em futuros termos de referência para aquisições / contratações de soluções desta natureza. 
 

9 Dúvida:  
 
Referente ao equipamento do TIPO I. Entendemos que a especificação de memória, deve ser de 01 GB para que os processos 
de digitalização e API possam operar sem prejudicar o processamento de trabalhos de impressão. Está correto nosso 
entendimento?  
 
Esclarecimento:  
 
Não há óbices técnicos no fornecimento de equipamentos de impressão com maior capacidade de memória, com objetivo de 
maior performance, uma vez que a especificação define níveis mínimos. 
 
Contudo essa sugestão poderá ser avaliada em futuros termos de referência, para aquisição de soluções dessa natureza. 
 

10 Dúvida:  
 
Referente ao equipamento do TIPO I. Entendemos que a disponibilização da documentação necessária para fazer alteração na 
API será aceita, visto que os códigos fontes em muitos casos não poderão ser disponibilizados pelo fabricante. Está correto 
nosso entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
Deverá ser entregue a documentação, de acordo com o que está definido no projeto básico. 
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11 Dúvida:  
 
Referente ao equipamento do TIPO II. Entendemos que a especificação da capacidade de entrada de papel deve ser de 500 
folhas para cada bandeja, pois a mesma permite maior autonomia de impressão e menor intervenção para alimentação de 
papel. Está correto nosso entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
No projeto básico estão definidas duas bandejas, com capacidade total mínima de 750 folhas. Contudo, não há óbices técnicos 
no fornecimento de equipamentos de impressão com bandejas com maior capacidade. 
 
Essa sugestão poderá ser avaliada em futuros termos de referência para aquisições / contratações de soluções desta natureza. 
 

12 Dúvida:  
 
Referente ao equipamento do TIPO III. Entendemos que para o equipamento do Tipo III, a HP poderá considerar a tecnologia de 
impressão que utiliza cartuchos de tinta com foco no mercado corporativo, sendo que o equipamento que utiliza essa tecnologia 
se encontra em teste pelo Banco do Brasil pela área da Dinop. Está correto nosso entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
Para esse processo de contratação deve ser cotado equipamentos com tecnologia de impressão de acordo com o que está 
especificado no projeto básico, ou seja, LED ou Laser. 
 
Em aquisições/contratações futuras, de soluções dessa natureza, sua sugestão poderá ser avaliada, caso a solução se 
demonstre aderente sob o ponto de vista técnico e de negócio. 
 

13 Dúvida:  
 
Referente: Características comuns a todos os tipos de equipamentos de impressão. Solicitamos informar a quantidade estimada 
de equipamentos em localidades com 220V 
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Esclarecimento:  
 
O equipamento deve possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (110~240V) e frequência de 50/60 Hz, 
conforme projeto básico. Se não atender, poderão ser utilizados estabilizadores. 
 

14 Dúvida:  
 
Com o objetivo de dimensionar adequadamente a quantidade de profissionais on-site, solicitamos informar a quantidade e 
distribuição dos profissionais dedicados para atendimento dos serviços de impressão. Favor detalhar os serviços executados em 
cada localidade. Levando em consideração a necessidade de funcionários, qual o horário de expediente das diferentes 
localidades. 
 
Esclarecimento:  
 
Somente a manutenção corretiva, que não possam ser realizadas via remoto, será on site. O fornecedor deverá dimensionar de 
acordo com o conhecimento de mercado. 
 

15 Dúvida:  
 
Solicitamos especificar quais os sites que há necessidade de recursos on-site para os atendimentos de ronda (reposição 
insumos) nos equipamentos. 
 
Esclarecimento:  
 
Papel e toner responsabilidade do Banco do Brasil. Outros insumos da Contratada. 
 

16 Dúvida:  
 
Com relação aos itens “7 Homologação” e “12 Prazos”: 
A homologação a que se refere o item 7 é a mesma tratada pelo item 9? 
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Entendemos que deve haver uma separação clara entre as comprovações que devem ser realizadas ANTES da assinatura do 
contrato, com as obrigações a serem cumpridas APÓS a assinatura do contrato. 
Entendemos que ANTES da assinatura do contrato a Licitante vencedora da etapa de lances do pregão deve comprovar a 
integralidade dos requisitos especificados para os equipamentos de impressão e para os softwares controle, bilhetagem e 
gerenciamento. 
Esta comprovação deve ser feita por meio da apresentação de catálogos dos equipamentos e softwares ofertados, bem como 
por meio de testes de laboratório executados pelo BB. 
Caso a empresa não comprove a integralidade das especificações, a mesma deve ser sumariamente desclassificada e próxima 
empresa melhor colocada deve ser convocada. 
A comprovação supracitada deve ser uma exigência de qualificação técnica do pregão e sua homologação deve 
obrigatoriamente ser realizada ANTES da assinatura do contrato. 
 
Esclarecimento:  
 
Para esse processo de contratação deve ser cotado conforme projeto básico. 
 
Em aquisições/contratações futuras, de soluções dessa natureza, sua sugestão poderá ser avaliada, caso a solução se 
demonstre aderente sob o ponto de vista técnico e de negócio. 
 

17 Dúvida:  
 
Com referência ao Item 1.1 do Projeto Básico (Objeto): Conforme nosso entendimento, todos os equipamentos multifuncionais 
deverão ter a funcionalidade fax homologada de acordo com a Resolução 242/2000 da Anatel. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Esclarecimento:  
 
Sendo obrigatório o cumprimento à Resolução 242/2000 da Anatel, por força de lei, para esse tipo de equipamento, deve ser 
exigido, porém, caso seja opcional, ainda será avaliado pelo Banco. Se a inclusão dessa exigência alterar custos, pedimos cotar 
a solução com e sem o atendimento dessa resolução. 
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18 Dúvida:  
 
Com referência ao subitem 2.1.1 do Projeto Básico: 
Entendemos que ao unificar os Tipos I e II, serão geradas propostas distintas, dificultando a comparação. Sugerimos manter os 
Tipos distintos. 
  
Esclarecimento:  
 
Somente deverá ser unificado caso a proposta seja mais vantajosa. 
 

19 Dúvida:  
 
Com referência ao Item 2.3 do Projeto Básico: (Especificações Técnicas) 
Conforme nosso entendimento os modelos devem ser limitados a apenas dois modelos do mesmo fabricante, somente para 
substituição nos casos de descontinuidade de fabricação. 
 
Esclarecimento:  
 
Não, durante toda a vigência do contrato somente poderá ser ofertado dois modelos distintos, independente do fabricante, para 
cada tipo de equipamento. 
 

20 Dúvida:  
 
No que se refere ao atendimento técnico de 2º e 3º níveis previstos no item 1.3.3.2, entendemos haver a necessidade da 
disponibilização de espaço físico nas dependências do Banco do Brasil para alocação de equipe técnica da Contratada, apta a 
realizar ações de configuração e manutenção remota dos equipamentos. Para tanto, se faz necessário também que seja 
disponibilizado acesso à rede do BB para os técnicos da Contratada, residentes no supracitado espaço físico. 
Esclarecemos que, com a implantação desta estrutura, o Banco do Brasil contará com maior agilidade no atendimento aos 
chamados que necessitam de configurações que podem ser realizadas remotamente, evitando assim, o deslocamento 
desnecessário de técnicos ao local, e consequentemente refletindo em redução dos custos decorrentes destes serviços. 
Por fim, destacamos algumas ações cotidianas que poderão ser realizadas por esta equipe: 
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a) atualização de firmware; 
b) configuração de segurança; 
c) bloqueio e desbloqueio senhas de acesso; 
d) alteração da qualidade de impressão; 
e) troca de tipo de papéis; e, reinicialização do equipamento. 
 
Esclarecimento:  
 
O atendimento será preferencialmente remoto, através de comandos básicos definidos a critério do Banco do Brasil, 
intermediados pela aplicação de gerenciamento, executados por usuários da contratada devidamente autenticados e 
autorizados. 
 

21 Dúvida:  
 
Em virtude da quantidade de usuários, softwares embarcados, especificidades e volumetria dos documentos a serem impressos 
pelo BB, sugerimos a adequação de alguns requisitos mínimos exigidos para os equipamentos descritos (I, II, III e IV). 
 
Esclarecimento:  
 
Não há óbices técnicos no fornecimento de equipamentos de impressão com maior capacidade de memória RAM, processador 
e velocidade de impressão, com objetivo de maior performance, uma vez que a especificação define níveis mínimos. 
 
Com relação ao ciclo de impressão do Equipamento Tipo 1, a exigência se refere ao ciclo de trabalho mensal suportado, não ao 
que efetivamente é realizado no equipamento, contudo, suas sugestões poderão ser avaliadas em futuros termos de referência 
para aquisições/contratações de soluções desta natureza. 
 

 


