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Brasília - DF, 16 de junho  de 2021  

 
A  

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM/PA  

A/C: Comissão De Licitação 

 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
 
 
Prezado Sr. Pregoeiro, 
 
A empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 21.982.891/0001-
07, sediada em Brasília/DF, especializada no fornecimento de scanners e projetores, 
revenda autorizada de scanners e projetores KODAK, FUJITSU e EPSON, com base na 
Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012 e Decreto nº 
7892/2013, mui respeitosamente, vem solicitar os seguintes pedidos de 
esclarecimentos: 
  
1. Considerações iniciais  

 
O Edital em tela, no seu formato atual, detalha as características técnicas que implicam 

em uma limitação quanto à oferta de fornecedores, levando a uma aquisição mais 

onerosa ao CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM/PA  

 

Em nossa análise, pequenas e sutis alterações nos requisitos técnicos trariam ampliação 
da disputa, favorecendo a busca e seleção da proposta mais vantajosa, gerando 
economia ao erário público. 
 
 
 2. A especificação técnica do edital  
 
 “ Definição: Scanner  
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Questionamento 1- item 7 – memoria  
 
Tamanho da memória: 64MB SDRAM 
 
Após a análise do edital, identificamos a exigência acima de memória, porém, por mais 
que os equipamentos possuam, esssa não costuma ser uma informação disponíveis em 
documentos públicos dos equipamentos. Dessa forma, entendemos que os mesmos não 
serão exigidos. Nosso entendimento está correto? 
 
Questionamento 2- item 7– dimensões  
 
Dimensão (LDA): Máxima: 316 x 680 x 239 mm Mínima: 316 x 191 x 168 mm 
 
Após a analise do edital, identificamos as exigências acima de dimensões, porém, essas 
são características restritivas pois definiu tamanhos idênticos aos do modelo de 
referencia AD230. Como entendemos não ser o intuito do órgão restringir o processo, 
entendemos que as mesmas serão revistas e desconsideradas. Nosso entendimento 
está correto?  
 
 
Questionamento 3- item 7– dimensões  
 
ADF Mínimo 50 x 50 mm 
ADF Máximo 242 x 356 mm 
 
Após a analise do edital, identificamos as exigências acima de dimensões MINIMAS E 
MÁXIMAS dos documentos no ADF, porém, essas são características restritivas pois 
definiu tamanhos idênticos aos do modelo de referencia AD230, principalmente na 
largura do ADF de 242 mm. Como entendemos não ser o intuito do órgão restringir o 
processo, entendemos que as mesmas serão revistas e que serão aceitos scanners que 
digitalizem o tamanho no ADF mínimo de 52x52 mm e máximo no ADF de 216 X356mm 
que são as dimensões disponíveis no mercado.  Nosso entendimento está correto?   
 
 
 
Questionamento 3- item 7– CAPACIDADE DO ADF 
 
Capacidade do ADF 100 folhas de 75g/m² 
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Após a análise do edital, identificamos as exigências acima de CAPACIDADE DO ADF, 
porém, essas são características restritivas pois definiu especificações idênticas aos do 
modelo de referência AD230. Inclusive, em pesquisa em vários fabricantes de scanners, 
observamos que scanners com esse porte possuem a capacidade do ADF de 80 folhas. 
Dessa forma, entendemos que serão aceitos scanners com capacidade do ADF de 80 
folhas com o intuito de ampliar o rol de fornecedores e evitar a restrição do item. Nosso 
entendimento está correto?  
 
 
Questionamento 3- item 7– SOFTWARE ; 
 
Software Incluído: AVScan, Button Manager, PaperPort SE 14 
 
Após a análise do edital, identificamos as exigências acima de software, porém, essas 
são características restritivas pois definiu softwares exclusivos do modelo de referência 
AD230.  Cada fabricante entrega equipamentos com pacote de software específicos, 
com a própria nomenclatura que geralmente são softwares e ferramentas de OCR e 
tratamento das imagens. Dessa forma, com o intuito de ampliar a disputa, entendemos 
que se ofertarmos softwares que realizem o OCR e tratamento das imagens, os mesmos 
serão aceitos independente da nomenclatura de cada fabricante. Nosso entendimento 
está correto? 
 
 
3. Conclusões  

Caso não sejam aceitas as sugestões apresentadas, as quais objetivam a ampliação da 
disputa e certamente resultarão em maior economia ao governo, visando ao Princípio 
da Publicidade, pedimos compartilhar o parecer, informando quais os critérios objetivos 
que embasaram a decisão.  

Agradecemos pela atenção, enquanto aguardamos resposta ao questionamento 
apresentado. 

 
Atenciosamente, 

 

 
Viviane Ramos  

Representante Legal 
viviane.ramos@4udigital.com.br 


