
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 05.00043.2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019/SML/PVH 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 

DE MARCA LEXMARK, HP E UNIDADE DE IMAGEM), visando atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, 

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos 

Anexos I e II deste Edital,

O Senhor representante da empresa OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA,
conforme sua manifestação  através  de e-mail  enviado  ao
pregoes.sml@gmail.com, solicitando esclarecimento referente ao
Edital  do  Pregão  Eletrônico  de  nº  033/2019, datado  de
08/04/2019, às 13hs:23min.(Horário local).

O Pregoeiro, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pelo senhor ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até o dia, 3 (três) dias úteis anteriores
a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas
diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,
no campo MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.

II – DO QUESTIONAMENTO
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Em  síntese,  Senhor  Tarcísio  Alves, solicita  o
seguinte: 

Ac. Sr.: Raimundo Nonato.

Prezado Sr. Pregoeiro Raimundo Nonato R. de Lima,

Servimo-nos  do  presente,  em  nome  da  empresa  OFFICE  TECH
TECNOLOGIA LTDA, para solicitar esclarecimentos, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019, relativamente aos suprimentos
constantes do lote 1, pelas razões que a seguir passa expor:

Conforme  se  detrai  do  documento  intitulado  “ANEXO  I  -
DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO E PREÇO DE REFERÊNCIA.”, os itens que
compõem o lote 1 do edital deverão ser originais da Lexmark.

Ocorre  que,  do  mesmo  documento  se  infere  que  os  valores
médios  unitários  absolutamente  discrepantes  com  os
praticantes no mercado, merecendo, pois, serem revistos.

Declaramos,  que  somos  revendedores  oficiais  de  produtos
Lexmark, e em tal qualidade passamos a fazer as seguintes
considerações: 

Item 12–Inexequível: O valor médio de R$ 1.116,00 corresponde
ao valor unitário de cada cilindro, e não de um kit contendo
4  cilindros.  Além  disso,  os  produtos  descritos  não  são
comercializados  pelo  fabricante  em  kit,  mas,  sim,
isoladamente.

12 Kit  de  Imagem  em  Preto  e  colorido para
impressora Lexmark C 925, com 4 cores, Preto,
Ciano,  Magenta  e  Amarelo (Ref.  925X72G,
C925X73G,  C925X74G,  C925X75G), original  da
Lexmark,  primeiro  uso,  não  sendo  de  forma
alguma   resultado  de  processo  de
recondicionamento ou remanufaturamento, 100%,
(cem por cento) novo, com selo de garantia e
validade  de  mínimo  12  meses,  rendimento
mínimo 30.000, conforme norma correspondente:
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de
toner  monocromáticos),  24711/2007  (para
Cartuchos  de  tinta)  e  19798/2011  (para
cartuchos  de  Toner  Coloridos)  ou  normas
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação,  lacrado,  de  forma  proteger  o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 3 1.116,00 3.348,00
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Itens 13, 14 e 15  – Inexequíveis: Os valores médios estão
abaixo  do  valor  de  venda  pela  Lexmark.  Ou  seja,  nem
representantes  da  Lexmark  conseguem  comprar  pelo  valor
previsto, quem dirá vender. 

13 Kit  de  Imagem  em  Preto  e  colorido  para
impressora  Lexmark  Cx  510de,  com  4  cores,
Preto,  Ciano,  Magenta  e  Amarelo  (Ref.
70C0Z50), original da Lexmark, primeiro uso,
não  sendo  de  forma  alguma  resultado  de
processo  de  recondicionamento  ou
remanufaturamento,100%,(cem  por  cento)  novo
ou  similares  compatíveis  com  original  e
validade  de  mínimo  12  meses,  rendimento
mínimo 40.000, conforme norma correspondente:
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de
toner  monocromáticos),  24711/2007  (para
Cartuchos  de  tinta)  e  19798/2011  (para
cartuchos  de  Toner  Coloridos)  ou  normas
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação,  lacrado,  de  forma  proteger  o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 3 1.116,00 3.348,00

14 Kit de Manutenção, 110 Volts, original  para
impressora  Lexmark MX310  dn ou  similares
compatíveis  com  original (Ref.  40X9135),
validade mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação,  lacrado,  de  forma  proteger  o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 2 643,40 1.286,80

15 Kit  de  Manutenção,  110  Volts,  original  ou
similares  compatíveis  com  o  original  para
impressora  Lexmark MS  610  dn
(Ref.40X8434),com selo de garantia, validade
mínima 12 meses 
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação,  lacrado,  de  forma  proteger  o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 12 643,40 7.720,80

Itens  16  a  20  –  Superfaturados:  Os  itens  possuem  valor
estimado que superam em até 10 vezes o valor de mercado.

16 Kit  de Manutenção,110  Volts, original  para
impressora  Lexmark  MS  811dn ou  similares
compatíveis com original  (Ref.40X7706)  com
selo de garantia, validade mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação,  lacrado,  de  forma  proteger  o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 2 1.169,33 2.338,66

17 Recipiente de resíduo de toner, original para UND 4 1.140,07 4.560,28
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impressora  Lexmark  CX  510de  ou  similares
compatíveis com original   (Ref.  C540X75G),
com  selo  de  garantia,  rendimento  mínimo
36.000 páginas, validade mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação,  lacrado,  de  forma  proteger  o
material da ação da luz, poeira e umidade.

18 Recipiente de resíduo de toner, original, 
para impressora Lexmark C925de (Ref. 
C925X76G), com selo de garantia, validade 
mínima 12 meses. rendimento mínimo 30.000 
páginas, 
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação,  lacrado,  de  forma  proteger  o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 2 1.140,07 2.280,14

19 Unidade de Imagem para a Impressora  Lexmark
MS610dn ou similares compatíveis com original
(Ref.  50F0ZA0), validade  mínima  12  meses,
rendimento  de  página  60.000,  original  do
fabricante Lexmark ou similares compatíveis
com o original.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação, lacrado, de forma a proteger o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 6 1.594,67 9.568,02

20 Unidade de Imagem para a Impressora  Lexmark
MS  810  dn ou  similares  compatíveis  com
original   (Ref.52D0ZA0),  com  selo  de
garantia,  validade  mínima  12  meses,
rendimento  de  100.000 página,  original  do
fabricante Lexmark.   
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem original com a marca registrada do
fabricante,  e  em  perfeito  estado  de
conservação, lacrado, de forma a proteger o
material da ação da luz, poeira e umidade.

UND 2 1.591,47
1. 3.182,9
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Ante  o  exposto,  pelas  razões  acima,  solicitamos  seja
ESCLARECIDO se os preços dispostos no “ANEXO I - DESCRIÇÃO,
QUANTITATIVO  E  PREÇO  DE  REFERÊNCIA.”  correspondem  aos
orçamentos apresentados, e se tais orçamentos de fato atendem
às especificações do edital.
Tendo em vista o princípio da autotutela administrativa, bem
como a possibilidade real de prejuízo ao erário, requeremos
V. Exa. se digne a proceder a revisão dos preços constantes
do  edital,  visando  a  garantia  do  princípio  constitucional
sensível da eficiência.
Qualquer dúvida, estamos à disposição
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III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante  dos  fatos  arguidos esclarecemos  só

seguinte:

1  -  Que,  no  que  se  refere  o  item  12  do  lote,

informamos  que  enviamos  seu  questionamento  a  Coordenadoria

Municipal  de  Tecnologia  da  Informação  –  CMTI,  Analise  e

emissão  de  parecer  ou  outros  documentos  que  possamos  lhe

responder com segurança no que se refere o questionamento no

item 12 do lote 1;

No  entanto,  no  que  se  refere  os  preços

“Inexequíveis:  e Superfaturados:”,  informamos  que  por  se

tratar de uma licitação em âmbito nacional,  na modalidade

pregão, na forma eletrônica, onde há bastante empresas do ramo

de  atividade,  bem  como  as  estimativas  foram  levantadas  em

nível  local  e  nacional,  entendemos  que  sob  o  manto  do

princípio da ampla corregência, bem como do interesse publico,
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vamos  manter  os  valores  estimados  nos  autos  e  esperar  a

conclusão do certame sem alterações dos valores estimados.

Em síntese, mediante resposta da CMTI, estaremos

lhe  informando  quais  procedimentos  será  tomado  no  que  se

refere o item 12 do lote 1, já nos demais questionamentos,

permanecerão sem alterações.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos  esclarecimentos,

ressalvando  que  logo  recebermos  as  informações  referente  o

item 12 do lote um esclareceremos a decisão a ser toda.

Portanto enquanto, fica inalterada o instrumento convocatório,

bem como a data e horário para a realização da licitação.

Porto Velho/RO, 09 de abril de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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