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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000831-9

ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento

1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 29/2021, cujo objeto é a
eventual aquisição de material de consumo e equipamentos de natureza permanente de informática para atender as
demandas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, as impugnações formuladas pelas
empresas SCANINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, 4U DIGITAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI e DATEN e os pedidos de esclarecimentos formulados pelas empresa CRP
TECNOLOGIA e DRIVE A INFORMATICA LTDA.

1.1 Como os pedidos de esclarecimentos e bem como as impugnações envolviam questionamentos técnicos da
contratação,  foi remetido e-mails ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para
pronunciamento, o qual transcrevo abaixo.

Visando celeridade e considerando a proximidade da data da sessão de licitação, anteriormente designada para o
dia 15.10.2021 centralizo em um único documento todas as respostas do setor técnico, assim como foi
encaminhado a esta CPL e constante nos autos.

 

 RESPOSTAS:

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa SCANINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
EIRELI, conforme descrito no itens 7 e 8, subitem 1.5, é solicitado que o equipamento ofertado possua
certificação de consumo de energia Energy Star. Conforme o solicitado no termo de referência o equipamento
deverá ter Resolução de saída de 150 (cento e cinquenta) a 600 dpi (seiscentos pontos por polegada), sendo que
deverá ter a velocidade mínima para digitalização preto e branco e coloridas conforme descritos nos subitens 1.11 e
1.12. Em resposta ao mencionado quanto estarmos restringindo a competitividade usando como base o modelo
CANON DR C240, segue links modelos compatíveis com as descrições do exigida no certame. 

https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/details/scanners/document-scanner/imageformula-dr-
s150

https://www.alarisworld.com/pt-br/solutions/document-scanners/desktop/s2050-scanner#specifications

https://www.avision.com.br/scanners-de-documentos/scanner-avision-av332u

https://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/fi/workgroup/fi7140/

 

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, não
podemos deixar de registrar nas especificações publicadas, de qualquer referência ao padrão dos "drivers" a serem
utilizados nos scanners especificados, uma vez que estes componentes são essenciais para a qualificação de
produto que utilize "tecnologia aberta", entendendo-se como tal, aquela que não imponha limites ao uso de outros
produtos de hardware ou software que precisem ser utilizados na montagem de soluções ou softwares aplicativos.

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria os "drivers" ISIS e TWAIN são padrão no mercado mundial e
possibilitam a o uso de inúmeros aplicativos de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED, soluções de
Enterprise Content Manager – ECM, tais como: soluções de captura e indexação de imagens (centralizada e



distribuída) em modo local ou via WEB, softwares de leitura de código de barras convencional e QRCode para
indexação das imagens digitalizadas, conexão com aplicativos de Gerenciamento Eletrônico de Documentos etc...
Tais "drivers" (ISIS e TWAIN) equipam a maioria esmagadora dos scanners disponíveis no mercado mundial e são
disponibilizados por TODOS os fabricantes de scanners do mundo, para que os usuários de seus produtos não
tenham inviabilizada a implantação de uma aplicação pela impossibilidade de conexão do scanner de sua
fabricação com os softwares e ferramentas avançadas de captura de imagens disponíveis no mercado, uma vez que
os desenvolvedores desses produtos utilizam estes "drivers" exatamente por serem estes dispositivos, os padrões do
mercado mundial.

Assim, considerando que a ausência destes componentes (drivers e ISIS e TWAIN), das especificações publicadas
no Edital em comento, impedem a aplicação dos scanners em contratação, à quase totalidade dos produtos de
software de GED/ECM e ferramentas de captura disponíveis no mercado e que, eventualmente, necessitem ser
utilizados nas soluções de GED/ECM, permitindo que os equipamentos sejam flexíveis o bastante para serem
utilizados nas mais variadas aplicações, de modo a que não necessitem ser substituídos em curto espaço de tempo.
Segue links modelos compatíveis com as descrições do exigida no certame. 

https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/details/scanners/document-scanner/imageformula-dr-
s150

https://www.alarisworld.com/pt-br/solutions/document-scanners/desktop/s2050-scanner#specifications

https://www.avision.com.br/scanners-de-documentos/scanner-avision-av332u

https://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/fi/workgroup/fi7140/

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, por entendermos que
o Rótulo Ecológico, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é equivalente a
certificação EPEAT, será aceito qualquer das duas certificações, desde que sejam devidamente comprovadas.

 

Em resposta ao questionamento formulado pela empresa CRP TECNOLOGIA:

1º - Sim, o entendimento está correto. O índice utilizado no termo de referência será reavaliado;

2º - Sim, o entendimento está correto. Será reavaliado a necessidade da inclusão do dispositivo de leitura SD.

 

Em resposta ao questionamento formulado pela empresa DRIVE A INFORMATICA LTDA:

1° - Não, o entendimento está incorreto. Conforme o edital publicado, será realizado somente a aquisição de bens
(Equipamentos/Hardware), em nenhum dos itens está sendo solicitados a prestação de serviço a parte, para que seja
emitido nota fiscal do mesmo. Somente é exigido no edital a prestação do serviço de garantia do qual deverá ser
fornecido pela fabricante, não podendo o fornecedor assumir tal responsabilidade, sendo que o referido serviço não
gerará nenhum ônus para a instituição.  

2° - Este questionamento já foi respondido e publicado anteriormente: "Não está correto, é solicitado o prazo de 20
dias sendo possivel a solicitação de prorrogação de prazo por igual período totalizando 40 dias. Tempo
considerável suficiente para a entrega dos equipamentos".

3° - Este questionamento já foi respondido e publicado anteriormente: "Não está correto, será necessário o
fornecimento de 10 mídias para cada lote adquirido, uma vez que possuímos 10 Diretorias Regionais, onde são
realizado manutenção nos equipamentos de tecnologia da informação".

4° - Em virtude do solicitante ter incluído no pedido de esclarecimento a mesma descrição do pedido 3°, não foi
possivel responder o esclarecimento em questão;

5° - Em virtude do solicitante ter incluído no pedido de esclarecimento a mesma descrição do pedido 3°, não foi
possivel responder o esclarecimento em questão.

 



CONCLUSÃO

Diante manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência, documento que integra o
edital de licitação, fica demonstrado que algumas das  exigência contidas no Termo de referência, serão
adequadas.

Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa são as respostas aos pedidos de esclarecimentos e
impugnações referentes ao Pregão Eletrônico n.º 29/2021, formulados pelas empresas já identificadas.

A pedido do setor responsável a sessão de licitação designada para o dia 15/10/201 as 08:30 está suspensa,
inclusive já tendo sido formalizado no Sistema Comprasnet . 
 

Informo que as respostas serão publicadas no site www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.

 

Andreia Machado

Pregoeira
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