
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO  DA LIBERDADE

COIVIUNICADO n° 01  - Pregao Presencial n° 08/2021

OBJETO: Loca§ao de urn equipamento multifuncional, preto e branco, novo ou
seminovo, com fun€6es minimas de copiadora e impressora monocromaticas e

scanner, incluindo os respectivos servieos de manutengao preventiva e corretiva,
com fornecimento de peeas e material de consumo, inclusive grampos, exceto papel
ou mao de obra para a operagao do equipamento, com esl:imativa de tiragem de 15

(quinze) mi[ c6pias/impress6es mensais, sem [imite de escaneamento.

Em   resposta   ao   questionamento   formulado   por  empresa   interessada   em   participar   do

certame em epigrafe, esclarecemos o que abaixo segue:

Quiesta®  1 :
"Ex/.ge-se.. Velocidade de impressao e c6pias com  o minimo de 36  ppm  (pagina

por minuto) em face tlnica e minimo de 60 PPM para face dupla;

Quest/`ona-se.. i comum nos equipamentos que a velocidade em face dupla seja pelo menos

a metade da velocidade de impressao em  modo simplex,  e nao ao contrario como no edital,

fazendo  com  que  o  equipamento  ofertado  possua velocidade de  impressao  de  pelo  menos

120PPM  simplex para que faga 60PPM  no duplex,  o que tornaria  a  contratagao  inviavel e o

pre?o  exorbitante  devido  ao  porte  da  maquina.  Djante  o  exposto,  solicito  esclarecer  se  a

especificagao  realmente  esta  correta,  caso  positivo,  informar pelo  menos  03  (ties)  marcas/

modelos de diferentes fabricantes que atendam ao edital." [sic]

ResDosfa:  Por se tratar de  urn equipamento  com  reourso  de  scanner duplex de  passagem

Jinica,   a  limitaeao  de  36  ppm  refere-se  a  velocidade  do  ADF,   sendo  que  a  impressora

imprimira  com  "o  dobro"  da velocidade  aproximadamente  (60  ppm)  para  nao  interromper o

fluxo de escaneamento duplex vindo do ADF.  0 equipamento traciona 36 folhas por minuto,

como cada folha tern dues paginas, teoricamente poderao ser impressas o dobro de paginas

V2),  mas  estimamos  que  urn  minimo  de  60  seja  aceitavel.  Quanto  a  informagao  de  03

marcas/modelos de equipamentos  de diferentes fabricantes que atendam  ao  edital,  informo

que   nao   podemos   direcionar   as   informag6es   de   modo   que   possa   favorecer   aleum

fornecedor/fabricante  em  detrimento  de  outro,  apenas  definimos  as  especificag6es

levantamento de necessidades e constatagao de que algum equipamento do mercado

atender„
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Questa®   2: `Exige-se:   Processamento   e   Reconhecimento   de   Caracteres   (OCR)   com

suporte ao idioma Portugues do Brasil.

Questiona-se: Sera aceita a fungao OCR disponibilizada via software?" [sic]

FResreosfa:   Sim.   0   0CR   nao   precisa   ser   ne   pr6prio   equipamento.   0   fomecedor   do

equipamento  deve fornecer urn software,  obrigatoriamente fornecido  pelo  pr6prio fabricante

do   equipamento,   que   se   comunique   com   o   equipamento,   escaneie   diretamente   do

apuipamento   e   fape   a   manipulagao   do   arquivo   gerado,   incluindo   OCR,   conforme   as

especiflcag6es do Edital.

Sem   mais,   mantem-se   inalterada   a   data   e   hofarie   ja   desienados   para

recebimento dos envelopes e infoto da sessao ptiblica,  qual seja, dia 27ro8/2021. is O9h,  no

Audit6rio  desta  Casa  Legislativa.   0  edital  e  seus  anexos,   hem  como  este  comunicado,

permanecem disponiveis junto ao site
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