
ENC: Concorrência 018/2021 - Pedido de Esclarecimento itens 01 e 02 
(Multifuncionais MONO e COLOR)

Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>
Ter, 09/03/2021 12:00
Para:  JOEB LIRA <joeb.lira@inforshop.com.br>
Cc:  Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>

Prezado, 
Seguem respostas aos pedidos de esclarecimentos solicitado;
At.te, 

De: Logis�ca SESI <logis�ca@sesipa.org.br> 
Enviado: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 14:28 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Assunto: RE: Concorrência 018/2021 - Pedido de Esclarecimento itens 01 e 02  (Mul�funcionais
MONO e COLOR)
 
Neilton

Considerando as argumentações abaixo destacadas quanto aos itens 01 e 02, aduzimos que
as indicações nos itens citados não restringem a par�cipação de quaisquer marcas, servindo
apenas como uma referencia de qualidade para facilitar a descrição do objeto, nesse sen�do
no Termo de referencia e Edital destaca-se as expressões do �po "ou similar" ou "ou
Equivalente".

Desta forma, quanto ao item referente ao "Aplica�vo de Impressão de Disposi�vos Móveis",
o par�cipante do certame deve apresentar aplica�vo correspondente a marca indicada com
desempenho, qualidade e produ�vidade compa�vel com a marca em referencia com
eventuais extensões que a necessidade requeira.

Quanto ao suprimento de Alto Rendimento, ra�ficamos as especificações quanto a
quan�dade mínima, qual seja, mínimo de 20.000 páginas. 

Atenciosamente



De: JOEB LIRA <joeb.lira@inforshop.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 13:04 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Cc: Logis�ca SESI <logis�ca@sesipa.org.br>; LUIZ CRUZ <luiz.cruz@inforshop.com.br> 
Assunto: Concorrência 018/2021 - Pedido de Esclarecimento itens 01 e 02  (Mul�funcionais MONO e
COLOR)
 
Ao 
SESI SENAI - BELEM/PA
Att:.COCEL
       1)  Visando evitar a impugnação, e aumentar a competitividade tendo em que a
exigência DO ITEM 01 e 02 o descritivo do edital é um copia e cola do catalogo do
modelo de referencia, "BROTHER MFC-L6902DW " que naturalmente traz alguma
peculiaridades, própria de cada fabricante FABRICANTE, que se não forem
questionadas neste momento pode prejudicar as demais empresas. sendo assim
pedimos o deferimento, tendo em vista que caso contrario os demais fabricantes
serão automaticamente desclassificados por não atender o edital na integra, sendo a
licitação dispensada uma vez que apenas um só fabricante atende 100% das
especificações. 
 
 
        Nesse sentido, pedimos que seja feita as seguintes observações para o item 01
e 02:
 
        Onde se lê item 01 e 02: 
        Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud
Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC. 
        Cópia: Resolução de Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi 
        Digitalização: Digitalização: ADF Resolução de Digitalização Interpolada
(dpi):Até 600 x 600 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 x 600 dpi
Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF
pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX,
XPS, PNG, Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder
(CIFS - Windows® 
only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡,
Easy Scan to  Email
 
 



 
        Leia-se: item 01 e 02: 
        Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud
Print™ 2.0,  Mopria®, Wi-Fi Direct® e NFC. 
        Cópia: Resolução de Cópia (máxima) Até 600 x 600 dpi 
        Digitalização: Digitalização: ADF Resolução de Digitalização Interpolada
(dpi):Até 600 x 600 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 600 x 600 dpi
Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF/A),
TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG, Digitaliza
para: E-mail, Imagem, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-
mail Server,  SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan
to  Email
 
 
 
         Onde se lê: item 01:
        Conteúdo da Caixa:  Suprimento preto alto rendimento (20.000 páginas)
 
 
        Leia-se: item 01: 
        Conteúdo da Caixa:  Suprimento preto alto rendimento (20.000 páginas) ou
adicional que somado ao toner inicial, que acompanha o equipamento, possibilite a
impressão de no mínimo 20.000 mil páginas.
 
 
        Equipamentos que estamos pensando em ofertar para o item 01+wifi/NFC e
toner adicional de 15.000 (total entregue 21.000 mil) :
https://www.lexmark.com/pt_BR/epg/36S0923.html
        Equipamentos que estamos pensando em ofertar para o item 02+wifi/NFC:
https://www.lexmark.com/pt_BR/epg/36S0923.html
 
Observem que feitas esses ajustes interpretativos, os equipamentos acima atendem
a vossa exigência também. Nesse sentido pedimos o deferimento.
 
 
Atenciosamente
 
--- 

 
Em 16/12/2020 15:43, JOEB LIRA escreveu:
Pedido de Esclarecimento itens 01 e 02  (Multifuncionais MONO e COLOR)

https://www.lexmark.com/pt_BR/epg/36S0923.html
https://www.lexmark.com/pt_BR/epg/40N9370.html


Ao 
SESI SENAI - BELEM/PA
Att:.COCEL
        Visando evitar a impugnação, esclarecemos que a exigência de "resolução
de digitalização 1200x1200 DPI" ou interpolada de 19200x19200dpi", embora
possa ser atingida por outros fabricantes, da forma elencada, elimina a
participação do fabricante LEXMARK, entre outros fabricantes, deixando a
licitação, sem intencionalidade por parte da administração, direcionada ao
fabricante BROTHER.
        Como informado, embora possa ser  atingida, "resolução de digitalização
1200x1200 DPI" ou interpolada de 19200x19200dpi" mesmo partindo de uma
resolução padrão de mercado de 600x600dpi, por meio de melhoramento de
imagem,  com software gratuitos disponível na web e nos fabricantes de
impressoras, é importante esclarecer que,  a informação constante no catalogo por
exemplo do fabricante LEXMARK, e outros parte sempre de uma resolução real,
sem ser interpolada/melhorada ou seja, 600x600dpi.
        Nesse sentido pedimos que seja aceito equipamentos que partem de uma
resolução de digitalização de 600x600dpi, pois quando da participação da
licitação, sem o devido questionamento, o pregoeiro ou equipe técnica, não
sentem-se seguros em aceitar, por desconhecer que os equipamentos que
apresentam resolução de 600x600dpi podem atingir a resolução mínimo de
1200x1200 dpi, ou mesmo superior até 19200x19200dpi através dos
softwares de melhoramentos citados no paragrafo anterior, mesmo sem
quase  utilizar essa resolução, pois a mesma atrapalha o trafego de dados,
trazendo lentidão no compartilhamento de documentos.
         Justificativa:
         Enviamos abaixo a recomendação de digitalização, por exemplo do TJSP,
um dos maiores usuários de digitalização DO BRASIL, cujo criou o "MANUAL DE
DIGITALIZAÇÃO" onde recomenda-se a resolução mínima de 300x300dpi, criando
um padrão de qualidade, suficiente para  realização dos serviços digitalizados, ou
seja, a aceitação de 600x600dpi é plenamente superior ao recomendado pelo
TJSP e outras milhares de administrações publicas, inclusive SESI, SENAI
RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, QUE UTILIZAM EQUIPAMENTOS LEXMARK
E OUTROS COM RESOLUÇÃO PADRÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE
600X600DPI,  isso considerando ainda a possibilidade de ajuste de melhoramento
de imagem, podendo chegar a 1200x1200dpi, 4800dpi ou mesmo 19200dpi,
através dos referidos softwares.
       TEXTO DO MANUAL DO TJSP pagina 6.
     
 Link: http://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/GuiaPraticoDigitali
zacao.pdf
         “Digitalização:
         “É o processo de captura das imagens, transformando documentos físicos
em formato digital.
        Para que se obtenha um bom resultado na digitalização e qualidade das
imagens digitais, existem normas e padrões de configuração (resolução mínima
300 dpi; tipo de reprodução, tons de cinza;Formato de arquivo digital,TIFF sem
compressão;arquivo

http://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/GuiaPraticoDigitalizacao.pdf


desaída,PDF/APortableDocumentFormat,pesquisável“comcamadatextual”)¹,a
serem observados.”
                                               
           Sendo assim pedimos que a administração amplie a competitividade,  a
exemplo de outras milhares de administrações, inclusive SESI/SENAI RJ E
SP, uma vez que a referida qualidade de resolução pode ser atingida de varias
maneiras, sem trazer prejuízos a administração, partindo de uma resolução de
digitalização de 600x600dpi, aceitando equipamentos com esta RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO/SCANNER DE 600X600DPI.
Sem mais aguardamos o deferimento.
Atenciosamente
 
 
 
--  


