
 

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
SEDURB 

 

ESCLARECIMENTOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 

 

Às Empresas interessadas 

 

Prezados Senhores, 

Damos conhecimento sobre a compilação dos questionamentos realizados via e-mail, bem 

como as respostas da Comissão Permanente de Licitação, através da NUINF (setor 

requisitante). 

 

1) Quanto a rede elétrica no estado do ESPÍRITO SANTO é comum encontrarmos duas faixas 

de tensão, sendo elas 110v e 220v, solicitamos que por gentileza informem a quantidade de 

equipamentos que serão instalados na rede 220V. Permitindo assim o dimensionamento 

correto da proposta a ser ofertada. 

Resposta = Na Secretaria toda a rede elétrica é composta pela faixa de tensão 110v, dessa 

forma todos equipamentos são instalados nesta rede. 

 

2) No presente edital não consta a informação referente a proposta e lances a serem 

ofertados, solicitamos que sejam aceitos valores unitários com 3 ou 4 casas decimais após a 

vírgula nos valores unitários, sendo que o valor total será expresso com 2 casas decimais. 

Visto que a redução de 1 em 1 centavo representa uma limitação na competitividade desta 

licitação. Esclarecemos ainda que a utilização de 3 ou 4 casas decimais após a vírgula é 

comum neste tipo de produto e o exemplo mais claro é sua utilização no preço unitário do 

litro do combustível cobrado nos postos de abastecimento. 
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Resposta = O Edital estabelece todas as regras de realização do Pregão Eletrônico, de acordo 

com o sistema SIGA, adotado pelos órgãos da Administração pública do Estado do Espírito 

Santo, para licitações com recursos estaduais. As regras estão descritas no Edital, de acordo 

com minuta padronizada expedida pela Procuradoria Geral do Estado, cuja adoção pelo 

órgão o vincula às regras estabelecidas na minuta como instrumento convocatório padrão, 

sobre as quais a SEDURB, quiçá a CPL/Pregoeiro, possui competência para alteração no que 

tange às regras relativas à operacionalização do sistema, que é padrão.  

 
3) No edital não é informado o tipo de cobrança das impressões no formato A3, é comum 

os órgãos aplicarem o método de 2 X A4 para cada A3. Entendemos que será feito desta 

maneira a cobrança das impressões A3. Está correto nosso entendimento? 

Resposta = Foi utilizada uma quantidade anual para composição do quadro de acordo com 

uma estimativa de consumo da Secretaria, em que as empresas definem o valor a ser 

cobrado por cada formato de papel e, também, o valor por cópia/impressão, caso haja 

excedente. 

 

4) No item “Características Mínimas do Software de Gestão”, entendemos que o mesmo 

poderá ser disponibilizado de duas maneiras, sendo em nuvem ou com 

instalação local. 

a. Caso a instalação seja local, a responsabilidade pela infraestrutura será da contratada 

ou contratante? 

Resposta = A instalação do software é de responsabilidade da contratada e a disponibilização 

de computadores para fazer a gestão dentro da secretaria é feita pela contratante. 

b. Todos os locais são interligados via rede ou não? 

Resposta = Todos locais predispostos são interligados via rede.  
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5) Em leitura ao edital concluímos que não precisamos estar disponibilizando quaisquer 

documentos de habilitação quando do envio da proposta para a participação.  Estamos 

corretos? 

Resposta - O sistema acusa um vencedor da disputa – que oferta o menor preço, que é o 

arrematante. Nesse momento, solicitamos ao mesmo o envio de toda a documentação 

referente à proposta e habilitação para análise. Portanto, a empresa arrematante só é 

declarada vencedora após a entrega e análise de toda a documentação. Então, toda a 

documentação é entregue após a fase de lances, em que se apura um arrematante e possível 

vencedor, mediante solicitação da Pregoeira. 

 

6) E caso sejamos os vencedores do certame aí sim temos que enviar a documentação por 

e-mail e caso haja sua solicitação apresentá-la em até dois dias úteis da solicitação.  Está 

correto nosso entendimento? 

Resposta = Nosso contrato atual é com a Empresa OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. 

 

7) Entendemos que essa Secretaria já possua um contrato em igual 

descrição.  Gostaríamos que nos fosse informado o fornecedor atual e as marcas dos 

equipamentos utilizados no atual contrato. 

Resposta = As máquinas atuais são multifuncionais da marca RICOH Aficio MP. 

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2021. 

 

Comissão Permanente de Licitação/SEDURB 

 


