
 

 

A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
A/C: Coordenadoria de Compras e Licitações 
 
Prezados Senhores, 
 
Solicitamos esclarecimentos referentes ao pregão eletrônico N.º 22/2018 cujo objeto o é 
registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de 
solução para impressão com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de 
impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, 
componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento dos suprimentos para 
impressão e sistema de controle de cotas com autenticação, de acordo com as especificações 
contidas no ANEXO I, para atendimento das necessidades das unidades acadêmicas e 
administrativas da Universidade Federal do Piauí. 
 
Fazemos o envio de tal pedido com o intuito de garantir maior competitividade e ampla 
participação na disputa licitatória, possibilitando assim maior número possível de concorrentes, 
além disso, este pedido tem por finalidade garantir a supremacia do interesse desta 
administração, que é obter preço vantajoso e objeto com qualidade. 
 
QUESTIONAMENTO 01 
 
Seguem, especificações descritas no Item 12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
VENCEDORA: 
 

“12.3 Declaração de que todos os equipamentos contemplados na proposta serão 

fornecidos novos, sem uso anterior, lacrados de fábrica e em seu último estágio de 

revisão tecnológica, de software e hardware pelo fabricante;” 
 

PERGUNTA 01: Entendemos que a declaração solicitada no item 12.3 deverá ser emitida pelo 
licitante arrematante. Nosso entendimento está correto? 
 
QUESTIONAMENTO 02 
 
Seguem, especificações descritas no Item 12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
VENCEDORA: 
 



 

 

“12.4 Apresentar o Plano de descarte ecologicamente correto a ser adotado na 

execução do contrato, no qual fique evidenciado como será o processo de destinação dos 

resíduos sólidos (Art. 30 e 33 da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010);” 
 

 
PERGUNTA 02: Contratamos empresa especializada na execução do serviço de coleta, 
reciclagem e destinação ambientalmente correta dos resíduos originados do contrato. 
Entendemos que ao apresentar atestado de empresa especializada com descarte 
ecologicamente correto de resíduos sólidos estaremos atendendo a solicitação. Nosso 
entendimento está correto? 
 
QUESTIONAMENTO 03 
 
Seguem, especificações descritas no Item 12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
VENCEDORA: 
 

“12.5 Apresentar Carta de responsabilidade compartilhada entre fabricante e a licitante, 

expedida pelo fabricante, responsabilizando-se pela logística reversa, coleta, reciclagem 

e destinação ambientalmente correta dos resíduos originados do contrato. (Art. 30 e 33 

da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 e Art. 5º Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 

de 2010);” 

 
PERGUNTA 03: Contratamos empresa especializada na execução do serviço de coleta, 
reciclagem e destinação ambientalmente correta dos resíduos originados do contrato. 
Entendemos que ao apresentar atestado de empresa especializada com descarte 
ecologicamente correto de resíduos sólidos estaremos atendendo a solicitação. Nosso 
entendimento está correto? 
 
 
QUESTIONAMENTO 04 
 
Seguem, especificações descritas no Item 12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
VENCEDORA: 
 

“12.6 Declaração de que manterá na UFPI, durante toda a vigência do contrato, um 

técnico responsável por: atendimento de chamados de primeiro nível, emissão de 

relatório, acompanhamento do processo de implantação, gestão de soluções e demais 

situações.” 
 

 



 

 

 
PERGUNTA 04: É solicitado técnico responsável durante toda a vigência do contrato nas 
dependências UFPI. O grupo I da Universidade Federal do Piauí engloba os campi: Teresina-PI, 
Floriano-PI, Picos-PI, Parnaíba-PI e Bom Jesus-PI. Entendemos que deverá ser fornecido técnico 
responsável apenas para a unidade Teresina/PI. Nosso entendimento está correto? 
 
 
QUESTIONAMENTO 05 
 
Seguem, especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA - 7.3 CRITÉRIOS E 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 

“7.3.2. A licitante cuja documentação tenha sido aprovada deverá apresentar em um 

prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação: 

c. 01 (um) webservice configurado e customizado para simulação de 

encaminhamento de documentos para um banco de dados de demonstração 

fornecida pela licitante, não será utilizada a base da UFPI.” 
 

PERGUNTA 05: É solicitado 01 (um) Webservice configurado e customizado conforme item 
7.3.2 c). Entendemos que deverá ser fornecido um servidor físico. Nosso entendimento está 
correto? 
 
 
Agradecemos desde já. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Qualycopy Comércio e Serviços Ltda. 
CNPJ/MF n.º 02.902.072/0001-50 
Ugo Profeta Alfaya 
Sócio-Diretor 

Recebido por: 

____________________________ 

Função _____________________ 

Data: _____/_____/_________ 


