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Pregão Eletrônico

Quesüonamento ll: TIPO V - ESCANER DE PRODUçÃO

> Píeto e branco/tons de cinza: 50ppm/100ipm a 200 dpi e 300dpi.

), Cores: 50ppm/100ipm a 200 dpi; 40ppm/80ipm a 300 dpi;

Esclarecimento: Entendemos que houve um equivoco na espeflcação de Preto e Branco. Conforme ê possível verificar as

velocidades em escâner não variam em funçao de Cor ou P&B. No entanto quando o edital pede uma velocidade

diÍerenciada para o Preto Branco exclui possíveis concorrentes por um detalhe.

Resposta: Houve um estudo da área técnica para a composição do Edital e Termo de Referencia, desta forma

entendemos que as especificações devem ser seguidas de acordo com o mesmo.

Questionamento lll: TIPO lV - MULTIFUNCIONAI MONOCROMATICA A4 ALTO VOLUME

. AlimentadoÍ automático de onginais duplex, com capacidade de alimentar no m Ínimo 200 documentos - Tamanho: A3,

A3+, A4 e 45.

Esclarecimento: Entendemos que "A3+'se trata de eÍo de digitaçâo. Uma vez, poucos ou nenhum equipamento efetua

digitalização de documenlo maiores que 43. Estamos corretos?

Resposta: Favor considerar somente o tamanho de A3.

> Capacidade de alimentação do papel: 4600 folhas.

Esclarecimento: Pedimos a possibilidade de variaÍ em 10% a capacidade de papel, uma vez que a maiona dos
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Questionamento l: ESCANER DE PRODUÇÃO . Funçoes naüvas do scanneÍ de digitalizâr para a rede.

Esclarecimento: Entendemos que função nativa de rede, seria basicamente salvar uma pasta compa(ilhada apôs o

escaneamento via TWAIN por exemplo. Estamos corretos?

Resposta: Se o método indicado atende ao Edital, pode ser considerado desta forma.

Que§tionamênto IV: TIPO IV - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 ALTO VOLUME
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equipamenlos atendem por padrfu 4300 Íolhas ou algo sêmelhante. De formar que as empresas poderiam ofertar

equipamentos sem perda de qualidade "com tolerância de 10%'.

Resposta: Houve um estudo da área técnica para a composição do Edital e Termo de Referencia, desta forma

entendemos que as especiÍlcações devem ser seguidas de acordo com o mesmo.

Quesüonâmênto V: TIPO lll- MULTIFUNCIONAL ilIONOCROÍúÁT|CA A4

> Cartucho de toner e cilindro em um único cartucho

Esclarecimento: Entendemos que poderá ser ofertado equipamentos, onde o cartucho de cilindro pode ser destacado

junto com o toner. De forma a Íacilitar a interação com o usuário.

Resposta: Se o método indicado atende as especificaçôes do Edital, pode ser considerado desta forma.

Quesüonamento Vl: TIPO ll- lúULTIFUNCIOI'IAL HIBRIDA A3

, Resolução do Scanner color e P&B 600x600 dpi - Passagem única

Esclarecimento: Em análise ao item passagem única neste modelo, há vános no mercado que não se encaixam. Neste

sentido, sem preJuizos ao órgão pedimos que seja aceito da seguinte Íorma:

> Resolução do Scanner color e P&B 600x600 dpi

R$posta: Houve um estudo da áÍea técnica para a composição do Edital, desta Íorma entendemos que as

especiÍicações devem ser seguidas de acoÍdo com o mesmo.

Questionamênto Vll: TIPO I - MULTIFUNCIONAL MONOCROÍúÁTICA A4

> Capacidades de alimentação do papel: bandeja com 550Íolhas

Esclarecimento: Em análise, visualizamos que 550 folhas apenas HP e Samsung possuem esta especiÍicaÇão,

entendemos também que talvez houve um eno de entendimento. Neste sentido, pedimos que seja aceito tolerância de

10% podendo neste caso ser aceito bandeja de 500 folhas (como é padÍão em diversos fabncantes).

Resposta: Houve um estudo da área técnica para a composição do Edital, desta forma entendemos que as

especificaçÕes devem ser seguidas de acordo com o mesmo.
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