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Processo nº 1.30.001.00634/2009-12 
Referência: Pregão Eletrônico n.º 11/2009 
 
 
Assunto: Aquisição de materiais e suprimentos de informática, por meio de sistema de registro 
de preços, para atender as necessidades da Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro 

 
 
RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS 

 
Tratam-se de solicitações de esclarecimentos pelas empresas MICROSENS LTDA 

e LEXMARK INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA, tempestivamente apresentadas, no tocante ao 
Edital do Pregão Eletrônico 11/2009.  

 
Questiona a empresa MICROSENS, resumidamente, com relação ao item 5.10-d 

do Edital: 
 
1.1. Entendemos que o termo “original do fabricante” significa produto do mesmo fabricante 
da impressora e o termo “similar” significa produto produzido por outro fabricante, diferente 
do fabricante da impressora. Nosso entendimento está correto? 
 
1.2. Entendemos que o “laudo de equivalência” corresponde a Laudo Técnico comprobatório 
de bom funcionamento, boa qualidade, desempenho, rendimento e compatibilidade. Este 
Laudo deve seguir a Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 19752 – Método para determinar 
o rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e 
para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressoras. Informamos 
também que a ABNT é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, fornecendo 
a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro; sendo a única e exclusiva 
representante no Brasil das seguintes entidades internacionais: ISO, IEC, COPANT e a AMN 
(Informação do Web site: www.abnt.org.br). Portanto, em sendo a ABNT a única empresa 
que possui vínculo com institutos internacionais de determinações de qualidade técnica, e, 
em tendo norma específica com relação a cartuchos de toner, deve o Laudo Técnico (exigido 
no sub-item 5.10-d do Edital desta licitação), seguir as determinações técnicas objetivas da 
ABNT ISO/IEC 19752. Além disto, esta é a norma utilizada pelos fabricantes (HP, Lexmark, 
Samsung, Xerox) e a utilização de outra norma resultará em comparação indevida. Nosso 
entendimento está correto? 
 
 

RESPOSTA, ITEM 1.1.: SIM. 
 
RESPOSTA, ITEM 1.2: Sim, entendemos que o laudo deve seguir a norma da ABNT citada, 
em vista de que o mercado a reconhece e não poderiam ser exigidos outros parâmetros, 
nem normas estabelecidas por órgãos não-oficiais, sob pena de vício na licitação. 
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Questiona a empresa LEXMARK, resumidamente, com relação ao Lote 4: 
 

 
 

 
 

 
RESPOSTA: Sim, entendemos que o laudo deve seguir a norma da ABNT citada, em vista 
de que o mercado a reconhece e não poderiam ser exigidos outros parâmetros, nem 
normas estabelecidas por órgãos não-oficiais, sob pena de vício na licitação. 

 
 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2009. 
 
 
 

GIORGIO REGIS MOREIRA XENOFONTE 
Pregoeiro 


