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Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>

Esclarecimento - Pregão 04/2021
2 mensagens
contratos@impressionebr.com <contratos@impressionebr.com>
Para: diego.lima@ifma.edu.br, pregao.reitoria@ifma.edu.br

8 de novembro de 2021 09:32

Prezados, bom dia.

Ao analisar o edital, vemos que a quantidade estimada para 48 meses, para o item 1, é de 8.640.000 e, para o
item 3 é de 5.760.000. No entanto, ao adentrar para cadastrar a proposta no Comprasnet, temos o total de
34.949.573 para o item 1 e 23.299.760 para o item 3.

Ocorre que, nos termos do Edital, o total de páginas para a licitação inteira é de 14.448.000 páginas.

Qual está correto? O valor do site (Comprasnet) será corrigido ou o valor do Edital?

Fico no Aguardo.

Atenciosamente,

Nicholas Dias de Araújo
Impressione Soluções
(84) 3231-2272 | (83) 99673-4361
contratos@impressionebr.com
Rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, nº 60 - Candelária - Natal/RN.

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>
10 de novembro de 2021 09:16
Para: contratos@impressionebr.com
Cc: Patricia Falcão Gomes <patriciafalc@ifma.edu.br>, Adriana Leite Costa <adriana.costa@ifma.edu.br>

Bom dia.

As quantidades estimadas para o Item 1 de 8.640.000 e para o Item 3 de 5.760.000 constam no
Estudo Técnico Preliminar (ETP), artefato que antecede e alicerça a elaboração do Termo de Referência
(TR) pelo(s) servidor(es) competente(s). O referido apêndice/TR é inerente, apenas, ao Órgão
Gerenciador do Certame corrente (IFMA/Reitoria_UASG 158128), ao qual demonstra a viabilidade, bem
como outros aspectos essenciais de modo a melhor atender às necessidades da Administração.
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=ce94a495ac&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1715863454067480123&simpl=msg-f%3A1715863…

1/2

10/11/2021 15:15

E-mail de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA - Esclarecimento - Pregão 04/2021

Destarte, os valores que devem ser considerados pelas licitantes interessadas são os incutidos no
sistema - Comprasnet, bem como os consignados no Anexo VI do TR (quantitativos de páginas do órgão
gerenciador mais participantes), que vai de encontro com as minudências da “relação de Itens” gerada
pelo supracitado sistema no lançamento do aviso do Pregão Eletrônico epigrafado, assim como com a
estimativa de custos observada no Item 9 concernente ao Termo de Referência.

Dispomos para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Raimundo Diêgo de L. da Silva
Departamento de Licitações e Contratos - DLIC
Instituto Federal do Maranhão - IFMA/Reitoria
Av. Colares Moreira, nº 477 - Renascença - São Luís-MA, CEP: 65.075-441
Telefone: +55 98 3215 - 1751
Email: diego.lima@ifma.edu.br
Site: www.ifma.edu.br

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=ce94a495ac&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1715863454067480123&simpl=msg-f%3A1715863…
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E-mail de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Comissão de Pregoeiros da Reitoria <pregao.reitoria@ifma.edu.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
3 mensagens
Ferdinand Medeiros <f8piaui@gmail.com>
Para: diego.lima@ifma.edu.br, pregao.reitoria@ifma.edu.br

10 de novembro de 2021 08:08

Ref. Ao Pregão Eletrônico n.° 04.2021
Objeto: de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Outsourcing de Impressão , na modalidade
franquia de páginas mais excedente
Senhor pregoeiro e comissão.
Qual a velocidade de impressão/cópia Equipamento Tipo III - Impressora Multifuncional Color (No mínimo 30 ppm)
? ou (50 ppm) ?
Favor verificar ANEXO VIII – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS item 2 Para atendimento da demanda serão disponibilizados no regime de comodato os seguintes equipamentos:
no TIPO III Multifuncional policromática - papel A4 - 50 ppm.

Nestes Termos,
Pedimos Legalidade e Deferimento.

Ferdinand Medeiros
86 9.9932-3926 WhatsApp
Comissão de Pregoeiros da Reitoria <pregao.reitoria@ifma.edu.br>
11 de novembro de 2021 14:16
Para: Ferdinand Medeiros <f8piaui@gmail.com>
Cc: Patricia Gomes <patriciafalc@ifma.edu.br>, Adriana Leite Costa <adriana.costa@ifma.edu.br>

Boa tarde.
Informamos que estão estabelecidas no Termo de Referência/TR (Anexo I do Edital), Item 2, a
"especificação dos equipamentos". Encontram-se definidas as velocidades mínimas dos equipamentos
(páginas 3 a 6) , conforme abaixo:
Equipamentos Tipo I e Tipo III- Velocidade mínima de 30 ppm;
Equipamento Tipo II - Velocidade mínima de 50 ppm.
Em tempo, em caso de divergências, informamos que as regras gizadas no referido TR, se sobrepõem
sobre os textos constantes das minutas e dos modelos anexos no instrumento Convocatório. Todavia,
anunciamos que foi publicada uma errata no portal do Órgão (IFMA>Licitações: https://
portal.ifma.edu.br/licitacoes/?id=11782) no que diz respeito à descrição do equipamento objeto desta
interpelação.
Dispomos para demais esclarecimentos.
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ERRATA PE 04_2021 ANEXO VIII.pdf
287K
https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=fd42858df8&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1716039218824777757&simpl=msg-f%3A1716039…
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Patrícia Falcão <patriciafalc@ifma.edu.br>
Para: pregao.reitoria@ifma.edu.br

11 de novembro de 2021 15:05

Sua mensagem Para: Patrícia Falcão Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Enviada em: 11/11/2021
14:16:23 BRT foi lida em 11/11/2021 15:05:29 BRT

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=fd42858df8&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1716039218824777757&simpl=msg-f%3A1716039…
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Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAOSUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO- EDITAL PE 4/2021 - ENTEL Esclarecimento nº01
2 mensagens
Vanessa Gonçalves <vanessa.goncalves@entelonline.com.br>
10 de novembro de 2021 14:15
Para: "diego.lima@ifma.edu.br" <diego.lima@ifma.edu.br>, "pregao.reitoria@ifma.edu.br" <pregao.reitoria@ifma.edu.br>
Cc: SG ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS <contato@sglicitacao.com.br>, Bruna Waisel <bruna@entelonline.com.br>
FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO
Ao
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA
ILUSTRÍSSIMO(A) SR.(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO do IFMA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021

ESCLARECIMENTO Nº01
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.745.542/0001-35, com endereço
comercial na Rua Indonésia, s/n, Galpão 11. Granjas Rurais Presidente Vargas, CEP 41.230-020, Salvador - BA, vem, respeitosamente, perante
esta administração, apresentar a presente ESCLARECIMENTO.

DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE ESCLARECIMENTO
Com fundamentado no art. 9º da Lei 10.520/2002, combinado com art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, art. 12 da Lei nº 3.555/2000
e 41, § 2º da Lei 8.666/93, o ato convocatório na modalidade de licitação Pregão deve ser objeto de esclarecimento/impugnação
nos prazos de três e dois dias úteis que antecedem a data fixada para a abertura das propostas.
Desta forma, considerando que a I. Comissão fixou a data de 17/11/2021 para a citada abertura, deverá o presente pedido de
esclarecimento ser considerada tempestiva.
Do(s) esclarecimento(s):

1. No item - 2 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
Equipamento Tipo II - Impressora Multifuncional MONO Alto Volume
Bandeja multiuso com capacidade de pelo menos 200 folhas
Por se tratar de bandeja pouco usual a exigência da capacidade de 200 folhas torna-se limitadora para maioria dos fabricantes
em função do equipamento licitado ser A4.
Logo solicitamos que seja alterada para a partir de 50 folhas onde todos os fabricantes atenderão a exigência do TR e o
IFMA reduzira o custo ao erário em função da disputa por ter mais fabricantes/fornecedores participando da licitação.

2. NOS ITENS ABAIXO:

Equipamento Tipo I - Impressora Multifuncional MONO Departamental
Indexação automática de arquivos baseados em informações contidas dentro do documento;
SCANNER
Dividir documentos com número fixo ou arbitrário de páginas;

Equipamento Tipo II - Impressora Multifuncional MONO Alto Volume
Indexação automática de arquivos baseados em informações contidas dentro do documento;
SCANNER

Utilizar códigos de barras para acelerar o reconhecimento e o armazenamento de documentos;
Dividir documentos com número fixo ou arbitrário de páginas;

Equipamento Tipo III - Serviço de Impressão COLOR
Indexação automática de arquivos baseados em informações contidas dentro do documento;
SCANNER

Utilizar códigos de barras para acelerar o reconhecimento e o armazenamento de documentos;
Dividir documentos com número fixo ou arbitrário de páginas;

Entendemos que as exigências acima limitam grandes fabricantes de participarem do processo licitatório além de limitar a
competitividade e a usabilidade dos equipamentos por exigir que o processamento dos documentos sejam feitos no hardware das
multifuncionais as exigências acima sugerem direcionamento para único fabricante ferindo o erário público por não haver
competitividade.

Diante do exposto solicitamos que os itens acima possam ser processados em servidor fora dos equipamentos, desta forma
fabricantes como HP, Brother, XEROX poderão participar do certame sem nenhum prejuízo ao IFMA.

Logo solicitamos que seja aceito o fornecimento de licenças de uso WEB para serem instalados nos servidores IFMA para
atender exigências dos tipos I,II e III.

Certo de sermos atendidos ficamos no aguardo,

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>
Para: Vanessa Gonçalves <vanessa.goncalves@entelonline.com.br>
Cc: Adriana Leite Costa <adriana.costa@ifma.edu.br>

16 de novembro de 2021 11:26

Bom dia.
Esclarecemos que, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo do Certame, bem como
a aplicação dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da livre concorrência e da legalidade, o setor
competente requereu os autos para revisão do Anexo I do Instrumento Editalício. Em tempo,
informamos que o Edital já se encontra suspenso – D.O.U n° 214, de 16/11/2021, ficando adiado com
ulterior deliberação, e de acordo com o disposto na legislação vigente.
Ó

Ainda, expomos que será publicada uma nota informativa no portal do Órgão
(IFMA>Licitações: https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/?id=11782), tendo como objetivo atender a
todos os pedidos de esclarecimentos encaminhados a respeito do Edital de abertura, enfatizando as
alterações efetivadas no Edital/Termo de Referência que será republicado, assim como possível
manutenção de exigência ora interpelada.
Dispomos.
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Raimundo Diêgo de L. da Silva
Departamento de Licitações e Contratos - DLIC
Instituto Federal do Maranhão - IFMA/Reitoria
Av. Colares Moreira, nº 477 - Renascença - São Luís-MA, CEP: 65.075-441
Telefone: +55 98 3215 - 1751
Email: diego.lima@ifma.edu.br
Site: www.ifma.edu.br

AVISO DE SUSPENSÃO 04_2021.pdf
432K

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>

Solicitação de Esclarecimento Pregãonº 04/2021 - UASG: 980228
3 mensagens
Licitações Soluções <licitacoes@solucoes-pe.com>
Para: diego.lima@ifma.edu.br, pregao.reitoria@ifma.edu.br

11 de novembro de 2021 15:40

Sr.Pregoeiro,
Boa tarde!

Viemos através deste solicitar esclarecimento em relação ao Pregão nº 04/2021:

1.

A presente Ata poderá ter adesão?

2. Vai ser aplicado algum critério de casas decimais para os valores unitários de cópias? Ex. 2 casas decimais
após a vírgula ou quantas casas o sistema permitir?
3.

Qual o prazo de entrega dos equipamentos?

4. Qual o valor estimado correto do pregão, pois no edital diz R$ 7.240.577,54 e no Apêndice I, item 11 diz R$
1.803.264,00?

Atenciosamente,

Anna Araújo
Soluções Serviços
81-3033-1164

Patrícia Falcão <patriciafalc@ifma.edu.br>
Para: diego.lima@ifma.edu.br

11 de novembro de 2021 17:51

Sua mensagem Para: Patrícia Falcão Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimento Pregãonº 04/2021 - UASG:
980228 Enviada em: 11/11/2021 17:29:49 BRT foi lida em 11/11/2021 17:51:14 BRT

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>
Para: Licitações Soluções <licitacoes@solucoes-pe.com>

16 de novembro de 2021 11:30

Bom dia.
Esclarecemos que, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo do Certame,
bem como a aplicação dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da livre concorrência e
da legalidade, o setor competente requereu os autos para revisão do Anexo I do Instrumento
Editalício. Em tempo, informamos que o Edital já se encontra suspenso – D.O.U n° 214, de
16/11/2021, ficando adiado com ulterior deliberação, e de acordo com o disposto na
legislação vigente.
Ainda, expomos que será publicada uma nota informativa no portal do Órgão
(IFMA>Licitações: https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/?id=11782), tendo como objetivo
atender a todos os pedidos de esclarecimentos encaminhados a respeito do Edital de abertura,

enfatizando as alterações efetivadas no Edital/Termo de Referência que será republicado,
assim como possível manutenção de exigência ora interpelada.
Dispomos.
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Raimundo Diêgo de L. da Silva
Departamento de Licitações e Contratos - DLIC
Instituto Federal do Maranhão - IFMA/Reitoria
Av. Colares Moreira, nº 477 - Renascença - São Luís-MA, CEP: 65.075-441
Telefone: +55 98 3215 - 1751
Email: diego.lima@ifma.edu.br
Site: www.ifma.edu.br

AVISO DE SUSPENSÃO 04_2021.pdf
432K

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>

2 Solicitação de Esclarecimento Pregão nº 04/2021 - UASG: 980228
3 mensagens
Licitações Soluções <licitacoes@solucoes-pe.com>
Para: diego.lima@ifma.edu.br, pregao.reitoria@ifma.edu.br

11 de novembro de 2021 16:18

Gostaríamos de saber como foi calculado a quantidade de 34949573 para o item 1 e 23299760 do item 3 para
lançamento da proposta eletrônica, conforme print abaixo.
Pois as quantidades são diferentes do Apêndice I do TR, item 10.

De: Licitações Soluções [mailto:licitacoes@solucoes-pe.com]
Enviada em: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 15:40
Para: 'diego.lima@ifma.edu.br'; 'pregao.reitoria@ifma.edu.br'
Assunto: Solicitação de Esclarecimento Pregãonº 04/2021 - UASG: 980228

Sr.Pregoeiro,
Boa tarde!

Viemos através deste solicitar esclarecimento em relação ao Pregão nº 04/2021:

1.

A presente Ata poderá ter adesão?

2. Vai ser aplicado algum critério de casas decimais para os valores unitários de cópias? Ex. 2 casas decimais
após a vírgula ou quantas casas o sistema permitir?
3.

Qual o prazo de entrega dos equipamentos?

4. Qual o valor estimado correto do pregão, pois no edital diz R$ 7.240.577,54 e no Apêndice I, item 11 diz R$
1.803.264,00?

Atenciosamente,

Anna Araújo
Soluções Serviços
81-3033-1164

Patrícia Falcão <patriciafalc@ifma.edu.br>
Para: diego.lima@ifma.edu.br

11 de novembro de 2021 17:51

Sua mensagem Para: Patrícia Falcão Assunto: Fwd: 2 Solicitação de Esclarecimento Pregão nº 04/2021 - UASG:
980228 Enviada em: 11/11/2021 17:29:19 BRT foi lida em 11/11/2021 17:51:19 BRT

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>
Para: Licitações Soluções <licitacoes@solucoes-pe.com>
Cc: Adriana Leite Costa <adriana.costa@ifma.edu.br>

16 de novembro de 2021 11:39

Bom dia.
Esclarecemos que, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo do Certame,
bem como a aplicação dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da livre concorrência e
da legalidade, o setor competente requereu os autos para revisão do Anexo I do Instrumento
Editalício. Em tempo, informamos que o Edital já se encontra suspenso – D.O.U n° 214, de
16/11/2021, ficando adiado com ulterior deliberação, e de acordo com o disposto na
legislação vigente.
Ainda, expomos que será publicada uma nota informativa no portal do Órgão
(IFMA>Licitações: https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/?id=11782), tendo como objetivo
atender a todos os pedidos de esclarecimentos encaminhados a respeito do Edital de abertura,
enfatizando as alterações efetivadas no Edital/Termo de Referência que será republicado,
assim como possível manutenção de exigência ora interpelada.
Dispomos.
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Raimundo Diêgo de L. da Silva
Departamento de Licitações e Contratos - DLIC
Instituto Federal do Maranhão - IFMA/Reitoria
Av. Colares Moreira, nº 477 - Renascença - São Luís-MA, CEP: 65.075-441
Telefone: +55 98 3215 - 1751
Email: diego.lima@ifma.edu.br
Site: www.ifma.edu.br

AVISO DE SUSPENSÃO 04_2021.pdf
432K

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGAO 04/2021
3 mensagens
joselia.ribeiro@technocopy.com.br <joselia.ribeiro@technocopy.com.br>
Para: diego.lima@ifma.edu.br, pregao.reitoria@ifma.edu.br

11 de novembro de 2021 17:06

SR. PREGOEIRO, BOA TARDE!

SEGUE ANEXO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL 04/2021.
NO AGUARDO DA RESPOSTA.

GRATA,

Joselia Ribeiro
Gerente de Contas | Licitação
Technocopy Tecnologia em copiadoras impressoras e T.i

Telefone: (98) 2109-0000 / (98) 98880-2595
Site: www.technocopy.com.br
E-mail: joselia.ribeiro@technocopy.com.br
Endereço: av são luis rei de frança, lj 04, qd 5, Mix Center
Turu

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGAO 042021.pdf
1917K
Patrícia Falcão <patriciafalc@ifma.edu.br>
Para: diego.lima@ifma.edu.br

11 de novembro de 2021 17:51

Sua mensagem Para: Patrícia Falcão Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGAO 04/2021
Enviada em: 11/11/2021 17:28:41 BRT foi lida em 11/11/2021 17:51:22 BRT

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>
Para: joselia.ribeiro@technocopy.com.br

Bom dia.

16 de novembro de 2021 11:34

Esclarecemos que, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo do Certame,
bem como a aplicação dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da livre concorrência e
da legalidade, o setor competente requereu os autos para revisão do Anexo I do Instrumento
Editalício. Em tempo, informamos que o Edital já se encontra suspenso – D.O.U n° 214, de
16/11/2021, ficando adiado com ulterior deliberação, e de acordo com o disposto na
legislação vigente.
Ainda, expomos que será publicada uma nota informativa no portal do Órgão
(IFMA>Licitações: https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/?id=11782), tendo como objetivo
atender a todos os pedidos de esclarecimentos encaminhados a respeito do Edital de abertura,
enfatizando as alterações efetivadas no Edital/Termo de Referência que será republicado,
assim como possível manutenção de exigência ora interpelada.
Dispomos.
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Raimundo Diêgo de L. da Silva
Departamento de Licitações e Contratos - DLIC
Instituto Federal do Maranhão - IFMA/Reitoria
Av. Colares Moreira, nº 477 - Renascença - São Luís-MA, CEP: 65.075-441
Telefone: +55 98 3215 - 1751
Email: diego.lima@ifma.edu.br
Site: www.ifma.edu.br

AVISO DE SUSPENSÃO 04_2021.pdf
432K

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>

Pedido de Esclarecimento - PE Nº 04/2021 - IFMA/Reitoria
3 mensagens
Cássio Henrique <cassio@csfdigital.com.br>
Para: pregao.reitoria@ifma.edu.br, diego.lima@ifma.edu.br
Cc: Francisco Daniel <daniel@csfdigital.com.br>, jonatas@csfdigital.com.br

11 de novembro de 2021 19:35

Ao
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA/Reitoria
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS– DLC
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS- CLC

Ref. Pregão Eletrônico Nº 04/2021 – IFMA/Reitoria.
Assunto: Pedido de Esclarecimento.

OBJETO: Prestação de Serviços de Outsourcing de Impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente.

A CSF Serviços Digitais Ltda, vem tempestivamente, manifestar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, quanto aos fatos
que seguem:

Do TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Tipo 1 – MULT MONO A4

a) “Garantir múltiplos destinos de saída simultaneamente, exemplo: o mesmo documento deve ser enviado via
SMB e E-mail ao mesmo tempo;”

Do ponto de vista legal e técnico, esta especificação não tem histórico de uso, não se vê sendo solicitado em
órgão algum, além de não existir forma de como comprovar via catálogo.
Do ponto de vista prático, ninguém digitaliza algo para pasta do servidor e e-mail ao mesmo tempo, ou seja,
simultaneamente. Ou você usa para um, ou para o outro.

Entendemos que o texto deverá ser alterado
de: deve ser enviado via SMB e E-mail ao mesmo tempo;
para: deve ser enviado via SMB ou E-mail .

2. Tipo 2 – MULT MONO A4 “ALTO VOLUME”

b) “Bandeja de alimentação interna com capacidade de pelo menos 500 folhas; Bandeja multiuso com
capacidade de pelo menos 200 folhas; Possuir saída de papel de pelo menos 250 folhas;”

HP E62655dn

Lexmark MX722adhe

Ricoh IM 550F

520 FOLHAS ENTRADA /
100 FOLHAS BYPASS /

550 FOLHAS ENTRADA /
100 FOLHAS BYPASS /

500 FOLHAS ENTRADA /
100 FOLHAS BYPASS /

500 FOLHAS SAÍDA

550 FOLHAS SAÍDA

500 FOLHAS SAÍDA

Kyocera 3655idn
500 FOLHAS/ 100
FOLHAS BYPASS
/ 250 FOLHAS
SAÍDA

Todos atendem na alimentação interna e na saída de papel, mas ninguém atende no “by-pass/multiuso”.

Entendemos que na exigência para bandeja multiuso o correto seria: Bandeja multiuso com capacidade de pelo
menos 100 folhas.
Nosso entendimento está correto?

c) “Utilizar códigos de barras para acelerar o reconhecimento e o armazenamento de documentos;”

Como não ficou claro como este IFMA deseja este recurso na solução, entendemos que ele poderá ser realizado
via software, na qual realizará o processo de leitura do código de barras inserido via original, através do
alimentador automático de originais.
Nosso entendimento está correto?

d) “Garantir múltiplos destinos de saída simultaneamente, exemplo: o mesmo documento deve ser enviado via
SMB e E-mail ao mesmo tempo;”

Do ponto de vista legal e técnico, esta especificação não tem histórico de uso, não se vê sendo solicitado em
órgão algum, além de não existir forma de como comprovar via catálogo.
Do ponto de vista prático, ninguém digitaliza algo para pasta do servidor e e-mail ao mesmo tempo, ou seja,
simultaneamente. Ou você usa para um, ou para o outro.

Entendemos que o texto deverá ser alterado
de: deve ser enviado via SMB e E-mail ao mesmo tempo;
para: deve ser enviado via SMB ou E-mail .

3. Tipo 3 – Serviço de Impressão COLOR A3

e) “Utilizar códigos de barras para acelerar o reconhecimento e o armazenamento de documentos;”

Como não ficou claro como este IFMA deseja este recurso na solução, entendemos que ele poderá ser realizado
via software, na qual realizará o processo de leitura do código de barras inserido via original, através do
alimentador automático de originais.
Nosso entendimento está correto?

f)”Garantir múltiplos destinos de saída simultaneamente, exemplo: o mesmo documento deve ser enviado via SMB
e E-mail ao mesmo tempo;”

Do ponto de vista legal e técnico, esta especificação não tem histórico de uso, não se vê sendo solicitado em
órgão algum, além de não existir forma de como comprovar via catálogo.
Do ponto de vista prático, ninguém digitaliza algo para pasta do servidor e e-mail ao mesmo tempo, ou seja,
simultaneamente. Ou você usa para um, ou para o outro.

Entendemos que o texto deverá ser alterado
de: deve ser enviado via SMB e E-mail ao mesmo tempo;
para: deve ser enviado via SMB ou E-mail .

g) Buscando economicidade e isonomia entre os participantes em relação ao equipamento de Tipo 01, solicitamos
as seguintes alterações:

- Retirar Wireless 802.11 b/g/n;
- Altera Painel Digital com teclas em português para painel LCD em português;
- Alterar Scanner com alimentador automático de documentos (ADF), permitindo digitalização em modo colorido e
monocromático, função dual scan digitalização duplex em uma única passagem, velocidade de digitalização de 40
ipm para ADF que permite digitalização em modo colorido e monocromático com velocidade de 20 ipm;
- Retirar Indexação automática de arquivos baseados em informações contidas dentro do documento;
- Retirar Remoção de páginas em branco;
- Retirar Dividir documentos com número fixo ou arbitrário de páginas;
- Retirar Garantir múltiplos destinos de saída simultaneamente, exemplo: o mesmo documento deve ser enviado
via SMB e E-mail ao mesmo tempo;

h) Buscando economicidade e isonomia entre os participantes em relação ao equipamento de Tipo 02, solicitamos
a seguinte alteração:

- Alterar Velocidade de impressão/cópia A4, de no mínimo 50 ppm para 48ppm em A4.

i) TEMPO DE ENTREGA DA SOLUÇÃO
“10.10 Iniciar os serviços necessários para a execução do objeto no endereço citado no item 7, até o
terceiro dia útil após a assinatura do Contrato, devendo o objeto estar em condições de ser executado em
até 30 dias após a emissão da ordem de serviço;”

- 30 dias corridos é um prazo minúsculo considerando o atual cenário de pandemia e desabastecimento de
componentes e equipamentos no mercado mundial.
Entendemos que mediante o exposto, é razoável considerar um prazo de até 60 dias para conclusão da
implementação. Nosso entendimento está correto?

j) “4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS “
4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

- Entendemos que o atual cenário é de incertezas, mesmo com a disposição de vacinação em massa e possível
retorno ordinário de atividades e a elaboração de processo licitatório com a possibilidade de adesão/caronas
ampara diversos órgãos que carecem de um modelo complexo e robusto tal como este IFMA realiza, bem como
padroniza a contratação de soluções deste tipo. Entendemos que a aceitação de caronas deste registro de preços é
vantajosa para a administração pública em geral.
Nosso entendimento está correto?

Cordialmente,

Cássio Henrique
Gerente de Filiais
CSF Serviços Digitais Ltda.
(85) 3299-5516 / 3022-0900
(85) 9.9798-1121 / VoIP: 2008034
E-mail: cassio@csfdigital.com.br

Patrícia Falcão <patriciafalc@ifma.edu.br>
Para: diego.lima@ifma.edu.br

12 de novembro de 2021 10:01

Sua mensagem Para: Patrícia Falcão Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento - PE Nº 04/2021 - IFMA/Reitoria

Enviada em: 11/11/2021 21:03:30 BRT foi lida em 12/11/2021 10:01:31 BRT

Raimundo Diego de Lima da Silva <diego.lima@ifma.edu.br>
Para: cassio@csfdigital.com.br
Cc: Adriana Leite Costa <adriana.costa@ifma.edu.br>

16 de novembro de 2021 11:41

Bom dia.
Esclarecemos que, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo do Certame,
bem como a aplicação dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da livre concorrência e
da legalidade, o setor competente requereu os autos para revisão do Anexo I do Instrumento
Editalício. Em tempo, informamos que o Edital já se encontra suspenso – D.O.U n° 214, de
16/11/2021, ficando adiado com ulterior deliberação, e de acordo com o disposto na
legislação vigente.
Ainda, expomos que será publicada uma nota informativa no portal do Órgão
(IFMA>Licitações: https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/?id=11782), tendo como objetivo
atender a todos os pedidos de esclarecimentos encaminhados a respeito do Edital de abertura,
enfatizando as alterações efetivadas no Edital/Termo de Referência que será republicado,
assim como possível manutenção de exigência ora interpelada.
Dispomos.
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Raimundo Diêgo de L. da Silva
Departamento de Licitações e Contratos - DLIC
Instituto Federal do Maranhão - IFMA/Reitoria
Av. Colares Moreira, nº 477 - Renascença - São Luís-MA, CEP: 65.075-441
Telefone: +55 98 3215 - 1751
Email: diego.lima@ifma.edu.br
Site: www.ifma.edu.br
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