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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

CLIENTE 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS - TO 

PROJETO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 

 

Prezado Sr. Pregoeiro, 

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e 

humanizadas através da tecnologia. 

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 29/2021, a Metdata Tecnologia da Informação Eirelli, CNPJ nº 

28.584.157/0003-92, apresenta solicitação de esclarecimentos referente aos 

projetores, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 

10520/2012 e Decreto nº 7892/2013. 

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados. 

Cariacica, 08 de Dezembro de 2021 

 
Representante Legal 

METDATA Tecnologia da Informação 
CNPJ: 28.584.157/0003-92 
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II – OBJETO DA LICITAÇÃO  

 
2.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição 
de equipamentos de tecnologia da informação de natureza permanente para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, conforme 
especificações e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I ao 
presente Edital. 
2.2. A licitação será realizada por itens. 
2.3. O critério de julgamento adotado será o de menor preço do item, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 
2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

III – DOS PONTOS   

 

QUESTIONAMENTO 1:  ITENS 07 E 08 – SCANNER – VELOCIDADE 

 

Exigência edital:  

 

"Velocidade mínima para digitalização preto e branco: 

1.11.1. Digitalização 200 dpi simplex: 40 ppm (quarenta páginas por minuto); 

1.11.2. Digitalização 200 dpi duplex: 80 ipm (oitenta imagens por minuto);" 

"Velocidade mínima para digitalização colorida: 

1.12.1.Digitalização 200 dpi simplex: 30 ppm (trinta páginas por minuto); 

1.12.2. Digitalização 200 dpi duplex: 60 ipm (sessenta imagens por minuto);" 
 
Lei: Declaração de Direitos de Liberdade Econômica 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm 

 
II - independentemente de aceitação, o processo de 
digitalização que empregar o uso da certificação no padrão da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) terá 
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garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade 
para documentos públicos e privados. 
 
Decreto Regulamentação: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.278-de-18-
de-marco-de-2020-248810105 

 
ANEXO I 

PADRÕES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

  

DOCUMENTO 
RESOLUÇÃO 
MÍNIMA 

COR 
TIPO 
ORIGINAL 

FORMATO 
DE 
ARQUIVO* 

Textos impressos, sem 
ilustração, em preto e 
branco 

300 dpi 
Monocromático 
(preto e 
branco) 

Texto PDF/A 

Textos impressos, com 
ilustração, em preto e 
branco 

300 dpi 
Escala de 
cinza 

Texto/imagem PDF/A 

Textos impressos, com 
ilustração e cores 

300 dpi RGB (colorido) Texto/imagem PDF/A 

Textos manuscritos, 
com ou sem ilustração, 
em preto e branco 

300 dpi 
Escala de 
cinza 

Texto/imagem PDF/A 

Textos manuscritos, 
com ou sem ilustração, 
em cores 

300 dpi RGB (colorido) Texto/imagem PDF/A 

Fotografias e cartazes 300 dpi RGB (colorido) Imagem PNG 

Plantas e mapas 600 dpi 
Monocromático 
(preto e 
branco) 

Texto/imagem PNG 

 
Para atender ao DECRETO Nº 10.278, DE 18 DE MARÇO DE 2020 que 

estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos 
ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos 
legais dos documentos originais, entendemos ser prudente a solicitação de 
equipamentos com velocidade colorido, tons de cinza e preto e branco a 300 dpi 
sem perder performance. 



 

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070 
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100 

 

Tel. (11) 2894-1104/ 

(11) 99140-8041 
www.metdata.com.br contato@metdata.com.br 

 

 

Destarte, após vasta pesquisa em sites dos principais fabricantes de 
Scanners como FUJITSU, KODAK ALARIS, CANON, EPSON, PANASONIC, 
BROTHER, entre outros, notamos que eles possuem velocidades a 200 e 300 dpi 
nos modos colorido, preto e branco e tons de cinza sem perder performance. 

 
Salienta-se que, ao fazermos uma relação média da velocidade exigida de 

40 ppm/80ipm e 30 ppm/60ipm, entendemos que o equipamento que possui 
velocidade de 35ppm/70ipm a 200 e 300 dpi sem perder performance estará 
atendendo a exigência do edital. 

 
Neste caso, ao ofertarmos equipamentos com velocidade de 35ppm/70ipm 

a 200 e 300 dpi nos modos colorido, preto e branco e tons de cinza sem perder 
performance, com clico diário de 4.000 folhas, ADF de 80 folhas de papel de 
80g/m², com gramatura de 27-433 g/m², com atendimento aos tamanhos de 
documentos 52 x 52 mm, 216 x 3000 mm, estes serão aceitos e suprirá as 
necessidades da Defensoria. Está correto o nosso entendimento? 

 
 

 
QUESTIONAMENTO 1:  ITENS 07 E 08 – SCANNER – 

 

Exigência edital:  

 
SELEÇÃO DE FUNDO PRETO OU BRANCO  

No termo de referência do equipamento de scanner, verificamos a exigência 
acima de seleção de fundo preto ou branco. Entretanto, essa funcionalidade 
geralmente é solicitada em scanner de grande produção e não scanners 
departamentais/rede, sendo a FUJITSTU o único fabricante que atende a essa 
especificação em questão com scanners departamentais. Salienta-se ainda que 
essa funcionalidade geralmente é utilizada para a digitalização de transparências 
onde é selecionado o fundo branco. Porém, os demais fabricantes de scanners 
departamentais como KODAK ALARIS, EPSON, PANASONIC, CANON, dentre 
outros, possuem o fundo preto com a possibilidade via software de inverter as 
cores. Dessa forma, por exemplo, ao digitalizar um documento com letras pretas 
e fundo branco, o recurso do driver é capaz de colocar em primeiro plano as 
informações do documento digitalizado, invertendo a letra para branco com fundo 
preto. Dessa forma, visando os princípios constitucionais da ISONOMIA e 
AMPLIAÇÃO DA CONCORRÊNCIA, entendemos que, se ofertarmos um scanner 
com fundo preto que faça a inversão de cores via software, estaremos atendendo 
a necessidade deste órgão. Está correto o nosso entendimento? 
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IV – DO REQUERIMENTO E CONCLUSÕES   

 

Ante o exposto, requer sejam esclarecidos o edital nos pontos indicados acima, 

alterando-se o respectivo dispositivo, caso seja necessário.  

Cariacica, 08 de Dezembro de 2021 

 
Representante Legal 

METDATA Tecnologia da Informação 
CNPJ: 28.584.157/0003-92 

 


