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Parecer Técnico nº 065/2022 - Em Resposta ao Ofício nº 474/2022 –
GAB.STQP - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DA PREFEITURA DO RECIFE

INTRODUÇÃO
Trata-se da análise do ofício Nº 474/2022 – GAB.STQP para contratação de outsourcing de
impressão, que tem por objeto “requerer análise técnica da EMPREL, conforme Decreto
Municipal no 13.672/86, para adesão, na qualidade de órgão não participante (carona), à Ata
de Registro de Preços n°03/2022, Pregão Eletrônico, Processo Licitatório n° 10240721.594/2022-31, especificamente aos itens do Grupo 4 - Polícia Rodoviária Federal.”
Por envolver sistema e serviços de informática, a SECRETARIA DE TRABALHO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL da PCR, através do Ofício GAB.STQP Nº 474/2022, de 02
de setembro de 2022, solicita à Emprel Parecer Técnico acerca do ofício citado, em cumprimento
ao artigo 2º do Decreto Nº 13.672 de 1986, que reza:
“Art. 2° Fica vedado aos órgãos da administração direta, indireta, bem como às Fundações
instituídas ou mantidas pelo Município, a aquisição de bens e serviços na área da informática, sem a
prévia anuência da EMPREL.
Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo deverão encaminhar à EMPREL, por escrito, as
solicitações de bens e serviços de informática para obtenção do parecer conclusivo sobre a
viabilidade técnica.”

CONTEXTO
Tal contratação visa o fornecimento da solução de tecnologia da informação e comunicação
consistente de serviço de outsourcing de impressão, compreendendo a cessão de direito de uso de
impressoras multifuncionais novas e de primeiro uso (impressão, cópia e digitalização), com
fornecimento de todos os insumos necessários à execução dos serviços (inclusive papel A4),
assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças de reposição e
treinamento local, conforme Edital e Termo de Referência. Tudo isso visando atender às
necessidades das unidades geridas pela Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional.

ESCOPO DA ANÁLISE
O Parágrafo único do artigo 2º do já mencionado Decreto nº 13.672 de 1986 insta a Emprel a
produzir “... parecer conclusivo sobre a viabilidade técnica.” de qualquer aquisição de bens e
serviços na área de informática, portanto não serão considerados aqui os aspectos jurídicos e
financeiros da aquisição.
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DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

Do Equipamento Desejado

Oriundo da Ata de Registro de Preços n°03/2022, Pregão Eletrônico, Processo Licitatório n°
10240-721.594/2022-31, especificamente aos itens do Grupo 4 - Polícia Rodoviária Federal.

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
DESCRIÇÃO

ITEM
1

Locação de impressora - preto e branco

2

Impressão (preto branco) em papel A4

3

Locação de impressora – Colorida

4

Impressão papel A4

DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS
Os serviços associados, neste caso, se referem basicamente à garantia do produto e ao suporte à
operação e utilização dos recursos dos equipamentos. Em casos de outsourcing de impressão o
serviço de garantia e assistência técnica são inerentes a natureza do serviço.

ANEXOS
Anexo 1 – OFICIO_N__474_2022_GAB_STQP
Anexo 2 – OFICIO_N__474_2022_GAB_STQP_Anexo__I__ATR
Anexo 3 – OFICIO_N__474_2022_GAB_STQP_Anexo__II__TR
Anexo 4 – OFICIO_N__474_2022_GAB_STQP_Anexo__III__edital
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CONCLUSÃO
Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das
especificações para contratação de empresa na prestação de serviços de outsourcing de impressão,
compreendendo: “solução de tecnologia da informação e comunicação de outsourcing de
impressão, compreendendo a cessão de direito de uso de impressoras multifuncionais novas e de
primeiro uso (impressão, cópia e digitalização), com fornecimento de todos os insumos
necessários à execução dos serviços (inclusive papel A4), assistência técnica, manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento de peças de reposição e treinamento local, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através da carona a
Ata de Registro de Preços n°03/2022, Pregão Eletrônico, Processo Licitatório n° 10240721.594/2022-31, especificamente aos itens do Grupo 4 - Polícia Rodoviária Federal, cujo
objetivo é atender às demandas dos usuários da SECRETARIA DE TRABALHO E
QUALIFICAÇÃO”, atestamos que as especificações técnicas dos equipamentos desejados estão
em conformidade com as normas e padrões da Rede Corporativa da Prefeitura do Recife e não
causarão impactos negativos no desempenho da rede, portanto, não há o que obstar quanto a esta
aquisição.
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