
De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pregão 006_2020 Pedido de esclarecimentos

Para : nilton@grupotorino.com.br
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br,

Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pregão 006_2020 Pedido de esclarecimentos

seg, 17 de fev de 2020 22:35
1 anexo

À Comissão Permanente de Licitação,

Em atenção ao questionamento da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1 - Não está correto o entendimento. A quantidade solicitada no Termo de Referência já está
considerando os cartuchos que, por padrão, acompanham as impressoras. Ex. Para o item 01 é
exigida a entrega de cartuchos de toner suficientes para a impressão de, no mínimo, 12.000
páginas. Se por padrão vier na impressora um cartucho de toner com capacidade de impressão
de 5.000 páginas, deve ser oferecido um cartucho adicional (com capacidade de impressão de
no mínimo 7.000 páginas) que atinja a capacidade total solicitada no Termo de Referência. 

2 - Está correto o entendimento.

3 - Está correto o entendimento.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 15:30:15
Assunto: Fwd: Pregão 006_2020 Pedido de esclarecimentos

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Nilton Domingues - TORINO" <nilton@grupotorino.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br



Enviadas: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 15:57:06
Assunto: Pregão 006_2020 Pedido de esclarecimentos

Prezado Senhor,
 
A Torino Informá�ca Ltda, com o intuito de par�cipar do Pregão Eletrônico nº 006/2020, e de acordo com
estabelecido no edital, solicita os esclarecimentos a seguir:
 
“1 – Para os itens 01, 02, 03, 04 e 06 são solicitados cartuchos de toners adicionais.
Levando em consideração as necessidades diversas dos usuários dos equipamentos
e, com o intuito de evitar problemas de falta de suprimentos nos primeiros meses de
uso do equipamento, entendemos que para ser atendido a solicitação deste órgão,
deve-se entregar cartuchos de toner adicionais para as capacidades exigidas sem
considerar os cartuchos iniciais que acompanham o equipamento. Ex: para o item 01
é exigida a entrega de cartuchos de toner suficientes para a impressão de, no
mínimo, 12.000 páginas. Com isso deve-se entregar o equipamento completo mais
toner(s) extra(s) que tenham capacidade de impressão para 12.000 páginas,
desconsiderando o cartucho que já acompanha o equipamento e a cobertura média
de 5% em papel A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752. Está correto nosso
entendimento?

 
2 – A fim de promover maior compe��vidade e a aquisição dos equipamentos que melhor atendam as
necessidades técnicas e econômicas deste órgão, ques�onamos sobre as caracterís�cas exigidas para o
“Item 06 – Impressora/Mul�funcional”. Analisando as especificações entendemos que é solicitado uma
mul�funcional com capacidades de impressão de um equipamento de porte médio, facilmente atendimento
pelos maiores fabricantes do mercado como HP, Lexmark, Okidata, entre outros. Entretanto, ao
estendermos esta análise aos “Recursos de Digitalização (scanner)”, percebemos uma discrepância para o
porte do equipamento. Itens como:

·         U�lizar, no mínimo, papel nos padrões A4, Carta e O�cio. O equipamento
deverá suportar papéis com gramatura mínima não superior a 52g/m² e
gramatura máximo não inferior a 200g/m²;

·         Capacidade de volume diário de processamento de, no mínimo, 3.000 (três
mil) folhas;

·         Possuir sensor de detecção de múl�pla alimentação (sensor ultrassônico);
São caracterís�cas de escaneamento de altos volumes, mais coerente com os equipamentos escâneres, que
são exclusivos para digitalização de documentos. Não temos conhecimento de equipamentos
mul�funcionais com caracterís�cas que atendam estas solicitações no mercado brasileiro e que sejam
compa�veis com o porte de impressora cuja necessidade é evidente pelas caracterís�cas de impressão.
Com base nessa análise, entendemos que serão aceitos equipamentos Impressoras Mul�funcionais que
atendam as demais caracterís�cas do edital, excetuando estes três itens supracitados. Está correto nosso
entendimento?

 
3 – Para os itens 01, 02 e 06, são solicitados equipamentos com “Resolução mínima: 1200 x 1200 dpi”. Com
base nisso, entendemos que, para manter a qualidade e desempenho do equipamento, só serão aceitos
equipamentos que possuam resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi via hardware, não sendo aceito
equipamentos que u�lizem so�wares para alcançar esta resolução. Está correto nosso entendimento?”
 
A�.
 
Nilton Domingues
Gerente de Contas/GO - Public Sector
 
Torino Informá�ca Ltda | nilton@grupotorino.com.br | Skype: nilton-domingues |Office 15 3233-9320 |
Mobile 62 9 9294-3120
www.grupotorino.com.br
 

mailto:nilton@grupotorino.com.br
http://www.grupotorino.com.br/


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pregão 006_2020 Pedido de esclarecimentos

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Giuliano
Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

 
 
Aviso Legal
(PT) As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor.
Caso V. Sa. não seja o destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais.
Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação.
 
Disclaimer
(EN) The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you
are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this communication is strictly prohibited. If that be the
case, please reply and notify the sender.

 
P Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente
 
 

seg, 17 de fev de 2020 15:30
1 anexo

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Nilton Domingues - TORINO" <nilton@grupotorino.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 15:57:06
Assunto: Pregão 006_2020 Pedido de esclarecimentos

Prezado Senhor,
 
A Torino Informá�ca Ltda, com o intuito de par�cipar do Pregão Eletrônico nº 006/2020, e de acordo com
estabelecido no edital, solicita os esclarecimentos a seguir:
 
“1 – Para os itens 01, 02, 03, 04 e 06 são solicitados cartuchos de toners adicionais.
Levando em consideração as necessidades diversas dos usuários dos equipamentos
e, com o intuito de evitar problemas de falta de suprimentos nos primeiros meses de
uso do equipamento, entendemos que para ser atendido a solicitação deste órgão,
deve-se entregar cartuchos de toner adicionais para as capacidades exigidas sem
considerar os cartuchos iniciais que acompanham o equipamento. Ex: para o item 01
é exigida a entrega de cartuchos de toner suficientes para a impressão de, no
mínimo, 12.000 páginas. Com isso deve-se entregar o equipamento completo mais
toner(s) extra(s) que tenham capacidade de impressão para 12.000 páginas,
desconsiderando o cartucho que já acompanha o equipamento e a cobertura média
de 5% em papel A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752. Está correto nosso
entendimento?



De : Nilton Domingues - TORINO <nilton@grupotorino.com.br>
Assunto : Pregão 006_2020 Pedido de esclarecimentos

Para : rjayme@tjgo.jus.br

 
2 – A fim de promover maior compe��vidade e a aquisição dos equipamentos que melhor atendam as
necessidades técnicas e econômicas deste órgão, ques�onamos sobre as caracterís�cas exigidas para o
“Item 06 – Impressora/Mul�funcional”. Analisando as especificações entendemos que é solicitado uma
mul�funcional com capacidades de impressão de um equipamento de porte médio, facilmente atendimento
pelos maiores fabricantes do mercado como HP, Lexmark, Okidata, entre outros. Entretanto, ao
estendermos esta análise aos “Recursos de Digitalização (scanner)”, percebemos uma discrepância para o
porte do equipamento. Itens como:

·         U�lizar, no mínimo, papel nos padrões A4, Carta e O�cio. O equipamento
deverá suportar papéis com gramatura mínima não superior a 52g/m² e
gramatura máximo não inferior a 200g/m²;

·         Capacidade de volume diário de processamento de, no mínimo, 3.000 (três
mil) folhas;

·         Possuir sensor de detecção de múl�pla alimentação (sensor ultrassônico);
São caracterís�cas de escaneamento de altos volumes, mais coerente com os equipamentos escâneres, que
são exclusivos para digitalização de documentos. Não temos conhecimento de equipamentos
mul�funcionais com caracterís�cas que atendam estas solicitações no mercado brasileiro e que sejam
compa�veis com o porte de impressora cuja necessidade é evidente pelas caracterís�cas de impressão.
Com base nessa análise, entendemos que serão aceitos equipamentos Impressoras Mul�funcionais que
atendam as demais caracterís�cas do edital, excetuando estes três itens supracitados. Está correto nosso
entendimento?

 
3 – Para os itens 01, 02 e 06, são solicitados equipamentos com “Resolução mínima: 1200 x 1200 dpi”. Com
base nisso, entendemos que, para manter a qualidade e desempenho do equipamento, só serão aceitos
equipamentos que possuam resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi via hardware, não sendo aceito
equipamentos que u�lizem so�wares para alcançar esta resolução. Está correto nosso entendimento?”
 
A�.
 
Nilton Domingues
Gerente de Contas/GO - Public Sector
 
Torino Informá�ca Ltda | nilton@grupotorino.com.br | Skype: nilton-domingues |Office 15 3233-9320 |
Mobile 62 9 9294-3120
www.grupotorino.com.br
 

 
 
Aviso Legal
(PT) As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor.
Caso V. Sa. não seja o destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais.
Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação.
 
Disclaimer
(EN) The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you
are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this communication is strictly prohibited. If that be the
case, please reply and notify the sender.

 
P Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente
 
 

sex, 14 de fev de 2020 15:57
1 anexo

mailto:nilton@grupotorino.com.br
http://www.grupotorino.com.br/


Prezado Senhor,
 
A Torino Informá�ca Ltda, com o intuito de par�cipar do Pregão Eletrônico nº 006/2020, e de acordo com
estabelecido no edital, solicita os esclarecimentos a seguir:
 
“1 – Para os itens 01, 02, 03, 04 e 06 são solicitados cartuchos de toners adicionais.
Levando em consideração as necessidades diversas dos usuários dos equipamentos
e, com o intuito de evitar problemas de falta de suprimentos nos primeiros meses de
uso do equipamento, entendemos que para ser atendido a solicitação deste órgão,
deve-se entregar cartuchos de toner adicionais para as capacidades exigidas sem
considerar os cartuchos iniciais que acompanham o equipamento. Ex: para o item 01
é exigida a entrega de cartuchos de toner suficientes para a impressão de, no
mínimo, 12.000 páginas. Com isso deve-se entregar o equipamento completo mais
toner(s) extra(s) que tenham capacidade de impressão para 12.000 páginas,
desconsiderando o cartucho que já acompanha o equipamento e a cobertura média
de 5% em papel A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752. Está correto nosso
entendimento?

 
2 – A fim de promover maior compe��vidade e a aquisição dos equipamentos que melhor atendam as
necessidades técnicas e econômicas deste órgão, ques�onamos sobre as caracterís�cas exigidas para o
“Item 06 – Impressora/Mul�funcional”. Analisando as especificações entendemos que é solicitado uma
mul�funcional com capacidades de impressão de um equipamento de porte médio, facilmente atendimento
pelos maiores fabricantes do mercado como HP, Lexmark, Okidata, entre outros. Entretanto, ao
estendermos esta análise aos “Recursos de Digitalização (scanner)”, percebemos uma discrepância para o
porte do equipamento. Itens como:

·         U�lizar, no mínimo, papel nos padrões A4, Carta e O�cio. O equipamento
deverá suportar papéis com gramatura mínima não superior a 52g/m² e
gramatura máximo não inferior a 200g/m²;

·         Capacidade de volume diário de processamento de, no mínimo, 3.000 (três
mil) folhas;

·         Possuir sensor de detecção de múl�pla alimentação (sensor ultrassônico);
São caracterís�cas de escaneamento de altos volumes, mais coerente com os equipamentos escâneres, que
são exclusivos para digitalização de documentos. Não temos conhecimento de equipamentos
mul�funcionais com caracterís�cas que atendam estas solicitações no mercado brasileiro e que sejam
compa�veis com o porte de impressora cuja necessidade é evidente pelas caracterís�cas de impressão.
Com base nessa análise, entendemos que serão aceitos equipamentos Impressoras Mul�funcionais que
atendam as demais caracterís�cas do edital, excetuando estes três itens supracitados. Está correto nosso
entendimento?

 
3 – Para os itens 01, 02 e 06, são solicitados equipamentos com “Resolução mínima: 1200 x 1200 dpi”. Com
base nisso, entendemos que, para manter a qualidade e desempenho do equipamento, só serão aceitos
equipamentos que possuam resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi via hardware, não sendo aceito
equipamentos que u�lizem so�wares para alcançar esta resolução. Está correto nosso entendimento?”
 
A�.
 
Nilton Domingues
Gerente de Contas/GO - Public Sector
 
Torino Informá�ca Ltda | nilton@grupotorino.com.br | Skype: nilton-domingues |Office 15 3233-9320 |
Mobile 62 9 9294-3120
www.grupotorino.com.br
 

 
 
Aviso Legal

mailto:nilton@grupotorino.com.br
http://www.grupotorino.com.br/


(PT) As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor.
Caso V. Sa. não seja o destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais.
Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, por favor avisar o emissor imediatamente. Grato pela cooperação.
 
Disclaimer
(EN) The information contained in this message is strictly confidential. If you are not the intended recipient of this message or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you
are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copying of this communication is strictly prohibited. If that be the
case, please reply and notify the sender.

 
P Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente
 
 



De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Para : CWB Engenharia <CWB.Engenharia@microsens.com.br>
Cc : patricia rodrigues <patricia.rodrigues@microsens.com.br>,

Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br,
Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

seg, 17 de fev de 2020 22:43

À Comissão Permanente de Licitação,

Em atenção ao questionamento da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1 - Será aceita a proposta especificada.

2 - Será aceita a proposta especificada.

3 - Será aceita a proposta de alteração.

4 - Está correto o entendimento.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 15:33:35
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Engenharia Curitiba - MICROSENS" <CWB.Engenharia@microsens.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Patricia Rodrigues" <patricia.rodrigues@microsens.com.br>



Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 14:50:31
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

MICROSENS S.A.
Av. João Gualberto, 1740 – 1º Andar
80.030-001 – Curitiba – PR
Fone:   (41) 3024-2050
Fax:     (41) 3254-3524
E-mail: licitacao@microsens.com.br
 

Curitiba/PR, 17 de Fevereiro de 2020.
 
Ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º Andar, Setor
Oeste.
CEP: 74.120-100, Goiânia/GO
E-mail: rjayme@tjgo.jus.br
Telefones: (62) 3236-2433 e (62) 3236-2435
 
Att.: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoio
 
Referência:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
                       
De acordo com o item 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar os seguintes
esclarecimentos sobre a licitação acima:
 
1.         Para o Item 04 do objeto da presente licitação, é solicitado: “• Tempo de saída da
primeira página (colorida): igual ou inferior a 11 seg;”. Entretanto, em pesquisa realizada em
produtos de diversas fabricantes de renome mundial (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata,
Brother, Kyocera, Ricoh, entre outros) foi constatado que a maioria dos equipamentos do porte
requerido possuem tempo de impressão da primeira página de 15 segundos em cores. Desta
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando
assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos
que sejam aceitos equipamentos com tempo de impressão da primeira página de até 15
segundos em cores.
 
2.         Para o Item 04 do objeto da presente licitação, é solicitado: • Velocidade do
Processador: 800 Mhz ou superior;”. Entretanto, em pesquisa realizada em produtos de diversas
fabricantes de renome mundial (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata, Brother, Kyocera,
Ricoh, entre outros) foi constatado que a maioria dos equipamentos do porte requerido possuem
processador de 667 MHz. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos
atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da
presente licitação, solicitamos que sejam aceitos equipamentos com processador de 667 MHz.
 
3.         Para o Item 06 do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes
alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas impede que
qualquer produto das fabricantes líderes do mercado (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata,
Kyocera, Ricoh, entre outras) possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta
características similares ou superiores ao solicitado. Foi constatado que as especificações a
seguir são baseadas em produtos do tipo Scanner, incompatíveis com o objeto do Item. Desta
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando
assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos
que sejam feitas as seguintes modificações:
 

Solicitado no Edital Proposta de alteração
• Capacidade de captura de imagens
bitonal (preto e branco), em escala de

• Capacidade de captura de imagens bitonal
(preto e branco) 1 bit, em escala de cinza

mailto:licitacao@microsens.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Sampahio
Almeida Martins Damaceno <sdamaceno@tjgo.jus.br>

cinza (greyscale) e colorido com
profundidade de, no mínimo, 24 bits;

(greyscale) 8 bits e colorido com
profundidade de, no mínimo, 24 bits;

• Capacidade de volume diário de
processamento de, no mínimo, 3.000 (três
mil) folhas;

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

a) Permitir o ajuste da orientação das
imagens digitalizadas (90º, 180º, 270º);

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

b) Permitir reorganizar as imagens de um
documento com múltiplas imagens;

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

c) Permitir a exclusão de páginas em
branco.

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

 
4.         Para o Item 6 do objeto da presente licitação é solicitado: “• Utilizar, no mínimo, papel
nos padrões A4, Carta e Ofício. O equipamento deverá suportar papéis com gramatura mínima
não superior a 52 g/m² e gramatura máxima não inferior a 200 g/m²;”. Entendemos que o
equipamento deverá suportar papéis com gramatura de 52 a 200 g/m² em suas bandejas de
entrada de alimentação de papel. Nosso entendimento está correto?
 
Solicitamos responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos.
 
Atenciosamente,
 
            Microsens S.A.
            Roberto Kondo
 
tribunal-justiça-pre-6-go-2-3-803522-esclarecimento

seg, 17 de fev de 2020 15:33

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Engenharia Curitiba - MICROSENS" <CWB.Engenharia@microsens.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Patricia Rodrigues" <patricia.rodrigues@microsens.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 14:50:31
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

MICROSENS S.A.
Av. João Gualberto, 1740 – 1º Andar
80.030-001 – Curitiba – PR

mailto:licitacao@microsens.com.br


Fone:   (41) 3024-2050
Fax:     (41) 3254-3524
E-mail: licitacao@microsens.com.br
 

Curitiba/PR, 17 de Fevereiro de 2020.
 
Ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º Andar, Setor
Oeste.
CEP: 74.120-100, Goiânia/GO
E-mail: rjayme@tjgo.jus.br
Telefones: (62) 3236-2433 e (62) 3236-2435
 
Att.: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoio
 
Referência:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
                       
De acordo com o item 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar os seguintes
esclarecimentos sobre a licitação acima:
 
1.         Para o Item 04 do objeto da presente licitação, é solicitado: “• Tempo de saída da
primeira página (colorida): igual ou inferior a 11 seg;”. Entretanto, em pesquisa realizada em
produtos de diversas fabricantes de renome mundial (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata,
Brother, Kyocera, Ricoh, entre outros) foi constatado que a maioria dos equipamentos do porte
requerido possuem tempo de impressão da primeira página de 15 segundos em cores. Desta
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando
assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos
que sejam aceitos equipamentos com tempo de impressão da primeira página de até 15
segundos em cores.
 
2.         Para o Item 04 do objeto da presente licitação, é solicitado: • Velocidade do
Processador: 800 Mhz ou superior;”. Entretanto, em pesquisa realizada em produtos de diversas
fabricantes de renome mundial (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata, Brother, Kyocera,
Ricoh, entre outros) foi constatado que a maioria dos equipamentos do porte requerido possuem
processador de 667 MHz. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos
atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da
presente licitação, solicitamos que sejam aceitos equipamentos com processador de 667 MHz.
 
3.         Para o Item 06 do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes
alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas impede que
qualquer produto das fabricantes líderes do mercado (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata,
Kyocera, Ricoh, entre outras) possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta
características similares ou superiores ao solicitado. Foi constatado que as especificações a
seguir são baseadas em produtos do tipo Scanner, incompatíveis com o objeto do Item. Desta
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando
assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos
que sejam feitas as seguintes modificações:
 

Solicitado no Edital Proposta de alteração
• Capacidade de captura de imagens
bitonal (preto e branco), em escala de
cinza (greyscale) e colorido com
profundidade de, no mínimo, 24 bits;

• Capacidade de captura de imagens bitonal
(preto e branco) 1 bit, em escala de cinza
(greyscale) 8 bits e colorido com
profundidade de, no mínimo, 24 bits;

• Capacidade de volume diário de
processamento de, no mínimo, 3.000 (três
mil) folhas;

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

a) Permitir o ajuste da orientação das Retirar Item (característica de scanner

mailto:licitacao@microsens.com.br
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De : Engenharia Curitiba - MICROSENS
<CWB.Engenharia@microsens.com.br>

Assunto : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Cc : Patricia Rodrigues <patricia.rodrigues@microsens.com.br>

imagens digitalizadas (90º, 180º, 270º); profissional)
b) Permitir reorganizar as imagens de um
documento com múltiplas imagens;

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

c) Permitir a exclusão de páginas em
branco.

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

 
4.         Para o Item 6 do objeto da presente licitação é solicitado: “• Utilizar, no mínimo, papel
nos padrões A4, Carta e Ofício. O equipamento deverá suportar papéis com gramatura mínima
não superior a 52 g/m² e gramatura máxima não inferior a 200 g/m²;”. Entendemos que o
equipamento deverá suportar papéis com gramatura de 52 a 200 g/m² em suas bandejas de
entrada de alimentação de papel. Nosso entendimento está correto?
 
Solicitamos responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos.
 
Atenciosamente,
 
            Microsens S.A.
            Roberto Kondo
 
tribunal-justiça-pre-6-go-2-3-803522-esclarecimento

seg, 17 de fev de 2020 14:50

MICROSENS S.A.
Av. João Gualberto, 1740 – 1º Andar
80.030-001 – Curitiba – PR
Fone:   (41) 3024-2050
Fax:     (41) 3254-3524
E-mail: licitacao@microsens.com.br
 

Curitiba/PR, 17 de Fevereiro de 2020.
 
Ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º Andar, Setor
Oeste.
CEP: 74.120-100, Goiânia/GO
E-mail: rjayme@tjgo.jus.br
Telefones: (62) 3236-2433 e (62) 3236-2435
 
Att.: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoio
 
Referência:     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
                       
De acordo com o item 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar os seguintes
esclarecimentos sobre a licitação acima:
 
1.         Para o Item 04 do objeto da presente licitação, é solicitado: “• Tempo de saída da
primeira página (colorida): igual ou inferior a 11 seg;”. Entretanto, em pesquisa realizada em
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produtos de diversas fabricantes de renome mundial (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata,
Brother, Kyocera, Ricoh, entre outros) foi constatado que a maioria dos equipamentos do porte
requerido possuem tempo de impressão da primeira página de 15 segundos em cores. Desta
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando
assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos
que sejam aceitos equipamentos com tempo de impressão da primeira página de até 15
segundos em cores.
 
2.         Para o Item 04 do objeto da presente licitação, é solicitado: • Velocidade do
Processador: 800 Mhz ou superior;”. Entretanto, em pesquisa realizada em produtos de diversas
fabricantes de renome mundial (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata, Brother, Kyocera,
Ricoh, entre outros) foi constatado que a maioria dos equipamentos do porte requerido possuem
processador de 667 MHz. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos
atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da
presente licitação, solicitamos que sejam aceitos equipamentos com processador de 667 MHz.
 
3.         Para o Item 06 do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes
alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas impede que
qualquer produto das fabricantes líderes do mercado (Samsung, Xerox, Lexmark, HP, Okidata,
Kyocera, Ricoh, entre outras) possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta
características similares ou superiores ao solicitado. Foi constatado que as especificações a
seguir são baseadas em produtos do tipo Scanner, incompatíveis com o objeto do Item. Desta
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando
assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos
que sejam feitas as seguintes modificações:
 

Solicitado no Edital Proposta de alteração
• Capacidade de captura de imagens
bitonal (preto e branco), em escala de
cinza (greyscale) e colorido com
profundidade de, no mínimo, 24 bits;

• Capacidade de captura de imagens bitonal
(preto e branco) 1 bit, em escala de cinza
(greyscale) 8 bits e colorido com
profundidade de, no mínimo, 24 bits;

• Capacidade de volume diário de
processamento de, no mínimo, 3.000 (três
mil) folhas;

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

a) Permitir o ajuste da orientação das
imagens digitalizadas (90º, 180º, 270º);

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

b) Permitir reorganizar as imagens de um
documento com múltiplas imagens;

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

c) Permitir a exclusão de páginas em
branco.

Retirar Item (característica de scanner
profissional)

 
4.         Para o Item 6 do objeto da presente licitação é solicitado: “• Utilizar, no mínimo, papel
nos padrões A4, Carta e Ofício. O equipamento deverá suportar papéis com gramatura mínima
não superior a 52 g/m² e gramatura máxima não inferior a 200 g/m²;”. Entendemos que o
equipamento deverá suportar papéis com gramatura de 52 a 200 g/m² em suas bandejas de
entrada de alimentação de papel. Nosso entendimento está correto?
 
Solicitamos responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos.
 
Atenciosamente,
 
            Microsens S.A.
            Roberto Kondo
 
tribunal-justiça-pre-6-go-2-3-803522-esclarecimento
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 006/2020
Para : Jetro Fick <Jetro.Fick@microsens.com.br>

Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, ncca
<ncca@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

qua, 19 de fev de 2020 10:52
1 anexo

Boa tarde,

A Comissão Permanente de Licitação, por meio do seu Pregoeiro, que nos lê em cópia, irá sanar
suas dúvidas.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Jetro Fick" <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Cc: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>, "Valdemar Ribeiro da
Silva Junior" <vrsjunior@tjgo.jus.br>, "Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira"
<mvgferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 17:33:29
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Boa tarde!
 
Agradecemos as respostas encaminhadas.
 
Solicitamos resposta aos questionamentos de ordem formal expressos na questão 1:
 
1. Verifica-se que o presente certame está regulado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual
em seus artigos 6º, inciso III e 26º dispõem sobre o envio da proposta e documentos de
habilitação antes da abertura da sessão pública. Assim, questionamos:
1.1. A proposta inicial deve ser encaminhada, antes da abertura da sessão pública, atendendo
as exigências do subitem 51 do edital?
1.2. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados, antes da abertura da sessão
pública, atendendo as exigências do subitem 52 do edital?
1.3. As comprovações de todas as características técnicas dos equipamento ofertados, exigidas
no subitem 10 do Anexo IV (Termo de Referência e seus Anexos) devem ser encaminhados
quando: antes da abertura da sessão pública OU somente a proponente primeira classificada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 41 do edital?
 
 
Atenciosamente,
 



 

 
De: Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 23:56
Para: Jetro Leandro Fick - MICROSENS <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Cc: CWB Licitação - MICROSENS <CWB.Licitacao@microsens.com.br>; Rogerio Jayme
<rjayme@tjgo.jus.br>; ncca@tjgo.jus.br; Valdemar Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>; Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira <mvgferreira@tjgo.jus.br>
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
 
1 - Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
2 - Está correto o entendimento.

3 - Está correto o entendimento.

Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:17:54
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
Boa tarde!
 
Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Jetro Leandro Fick - MICROSENS" <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Patricia Rodrigues" <patricia.rodrigues@microsens.com.br>
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Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:11:24
Assunto: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
                                      Cariacica/ES, 17 de Fevereiro de 2020.
Ao
 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assessoria de Elaboração de Editais
Goiânia - GO
 
Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio
 
 
Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
 
 
            De acordo com o subitem 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar
esclarecimentos sobre a presente licitação:
 
1. Verifica-se que o presente certame está regulado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual
em seus artigos 6º, inciso III e 26º dispõem sobre o envio da proposta e documentos de
habilitação antes da abertura da sessão pública. Assim, questionamos:
1.1. A proposta inicial deve ser encaminhada, antes da abertura da sessão pública, atendendo
as exigências do subitem 51 do edital?
1.2. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados, antes da abertura da sessão
pública, atendendo as exigências do subitem 52 do edital?
1.3. As comprovações de todas as características técnicas dos equipamento ofertados, exigidas
no subitem 10 do Anexo IV (Termo de Referência e seus Anexos) devem ser encaminhados
quando: antes da abertura da sessão pública OU somente a proponente primeira classificada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 41 do edital?
 
2. No Anexo III do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo III (Item 03)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 10.000
páginas (Ciano = 10.000 páginas, Amarelo = 10.000 páginas, Magenta = 10.000 páginas, Preto
= 10.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 10.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 
3. No Anexo IV do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo IV (Item 04)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 12.000
páginas (Ciano = 12.000 páginas, Amarelo = 12.000 páginas, Magenta = 12.000 páginas, Preto
= 12.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 12.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 

Favor responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br.
 
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

 
 
            Atenciosamente,
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De : Jetro Leandro Fick - MICROSENS
<Jetro.Fick@microsens.com.br>

Assunto : RES: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
006/2020

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br,

Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

 

ter, 18 de fev de 2020 17:33
1 anexo

Boa tarde!
 
Agradecemos as respostas encaminhadas.
 
Solicitamos resposta aos questionamentos de ordem formal expressos na questão 1:
 
1. Verifica-se que o presente certame está regulado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual
em seus artigos 6º, inciso III e 26º dispõem sobre o envio da proposta e documentos de
habilitação antes da abertura da sessão pública. Assim, questionamos:
1.1. A proposta inicial deve ser encaminhada, antes da abertura da sessão pública, atendendo
as exigências do subitem 51 do edital?
1.2. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados, antes da abertura da sessão
pública, atendendo as exigências do subitem 52 do edital?
1.3. As comprovações de todas as características técnicas dos equipamento ofertados, exigidas
no subitem 10 do Anexo IV (Termo de Referência e seus Anexos) devem ser encaminhados
quando: antes da abertura da sessão pública OU somente a proponente primeira classificada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 41 do edital?
 
 
Atenciosamente,
 
 

 
De: Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 23:56
Para: Jetro Leandro Fick - MICROSENS <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Cc: CWB Licitação - MICROSENS <CWB.Licitacao@microsens.com.br>; Rogerio Jayme
<rjayme@tjgo.jus.br>; ncca@tjgo.jus.br; Valdemar Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>; Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira <mvgferreira@tjgo.jus.br>
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020



 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:
 
1 - Não compete à Diretoria de Informática essa informação.
 
2 - Está correto o entendimento.

3 - Está correto o entendimento.

Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:17:54
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
Boa tarde!
 
Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Jetro Leandro Fick - MICROSENS" <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Patricia Rodrigues" <patricia.rodrigues@microsens.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:11:24
Assunto: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
                                      Cariacica/ES, 17 de Fevereiro de 2020.
Ao
 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assessoria de Elaboração de Editais
Goiânia - GO
 
Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio
 
 
Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº

006/2020
Para : Jetro Fick <Jetro.Fick@microsens.com.br>

Cc : licitacao@microsens.com.br, Rogerio Jayme
<rjayme@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br, Valdemar Ribeiro

            De acordo com o subitem 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar
esclarecimentos sobre a presente licitação:
 
1. Verifica-se que o presente certame está regulado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual
em seus artigos 6º, inciso III e 26º dispõem sobre o envio da proposta e documentos de
habilitação antes da abertura da sessão pública. Assim, questionamos:
1.1. A proposta inicial deve ser encaminhada, antes da abertura da sessão pública, atendendo
as exigências do subitem 51 do edital?
1.2. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados, antes da abertura da sessão
pública, atendendo as exigências do subitem 52 do edital?
1.3. As comprovações de todas as características técnicas dos equipamento ofertados, exigidas
no subitem 10 do Anexo IV (Termo de Referência e seus Anexos) devem ser encaminhados
quando: antes da abertura da sessão pública OU somente a proponente primeira classificada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 41 do edital?
 
2. No Anexo III do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo III (Item 03)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 10.000
páginas (Ciano = 10.000 páginas, Amarelo = 10.000 páginas, Magenta = 10.000 páginas, Preto
= 10.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 10.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 
3. No Anexo IV do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo IV (Item 04)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 12.000
páginas (Ciano = 12.000 páginas, Amarelo = 12.000 páginas, Magenta = 12.000 páginas, Preto
= 12.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 12.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 

Favor responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br.
 
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

 
 
            Atenciosamente,
 
 

 

seg, 17 de fev de 2020 23:56
1 anexo

mailto:licitacao@microsens.com.br


da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius
Gonzaga Ferreira <mvgferreira@tjgo.jus.br>

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1 - Não compete à Diretoria de Informática essa informação.

2 - Está correto o entendimento.

3 - Está correto o entendimento.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:17:54
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Jetro Leandro Fick - MICROSENS" <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Patricia Rodrigues" <patricia.rodrigues@microsens.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:11:24
Assunto: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

                                      Cariacica/ES, 17 de Fevereiro de 2020.
Ao
 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assessoria de Elaboração de Editais
Goiânia - GO
 
Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio
 
 
Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 006/2020
Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Sampahio

Almeida Martins Damaceno <sdamaceno@tjgo.jus.br>

 
            De acordo com o subitem 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar
esclarecimentos sobre a presente licitação:
 
1. Verifica-se que o presente certame está regulado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual
em seus artigos 6º, inciso III e 26º dispõem sobre o envio da proposta e documentos de
habilitação antes da abertura da sessão pública. Assim, questionamos:
1.1. A proposta inicial deve ser encaminhada, antes da abertura da sessão pública, atendendo
as exigências do subitem 51 do edital?
1.2. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados, antes da abertura da sessão
pública, atendendo as exigências do subitem 52 do edital?
1.3. As comprovações de todas as características técnicas dos equipamento ofertados, exigidas
no subitem 10 do Anexo IV (Termo de Referência e seus Anexos) devem ser encaminhados
quando: antes da abertura da sessão pública OU somente a proponente primeira classificada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 41 do edital?
 
2. No Anexo III do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo III (Item 03)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 10.000
páginas (Ciano = 10.000 páginas, Amarelo = 10.000 páginas, Magenta = 10.000 páginas, Preto
= 10.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 10.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 
3. No Anexo IV do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo IV (Item 04)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 12.000
páginas (Ciano = 12.000 páginas, Amarelo = 12.000 páginas, Magenta = 12.000 páginas, Preto
= 12.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 12.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 

Favor responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br.
 
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

 
 
            Atenciosamente,
 
 

 

seg, 17 de fev de 2020 17:17
1 anexo

mailto:licitacao@microsens.com.br


Boa tarde!

Solicito os bons préstimos desta diretoria no sentido de responder, no prazo de 12 horas, aos
questionamentos encaminhados, de forma direta às empresas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Jetro Leandro Fick - MICROSENS" <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Patricia Rodrigues" <patricia.rodrigues@microsens.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 17:11:24
Assunto: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

                                      Cariacica/ES, 17 de Fevereiro de 2020.
Ao
 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assessoria de Elaboração de Editais
Goiânia - GO
 
Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio
 
 
Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
 
 
            De acordo com o subitem 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar
esclarecimentos sobre a presente licitação:
 
1. Verifica-se que o presente certame está regulado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual
em seus artigos 6º, inciso III e 26º dispõem sobre o envio da proposta e documentos de
habilitação antes da abertura da sessão pública. Assim, questionamos:
1.1. A proposta inicial deve ser encaminhada, antes da abertura da sessão pública, atendendo
as exigências do subitem 51 do edital?
1.2. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados, antes da abertura da sessão
pública, atendendo as exigências do subitem 52 do edital?
1.3. As comprovações de todas as características técnicas dos equipamento ofertados, exigidas
no subitem 10 do Anexo IV (Termo de Referência e seus Anexos) devem ser encaminhados
quando: antes da abertura da sessão pública OU somente a proponente primeira classificada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 41 do edital?
 
2. No Anexo III do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo III (Item 03)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 10.000
páginas (Ciano = 10.000 páginas, Amarelo = 10.000 páginas, Magenta = 10.000 páginas, Preto
= 10.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 10.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 
3. No Anexo IV do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo IV (Item 04)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 12.000



De : Jetro Leandro Fick - MICROSENS
<Jetro.Fick@microsens.com.br>

Assunto : Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
006/2020

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : Patricia Rodrigues <patricia.rodrigues@microsens.com.br>

páginas (Ciano = 12.000 páginas, Amarelo = 12.000 páginas, Magenta = 12.000 páginas, Preto
= 12.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 12.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 

Favor responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br.
 
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

 
 
            Atenciosamente,
 
 

 

seg, 17 de fev de 2020 17:11
1 anexo

                                      Cariacica/ES, 17 de Fevereiro de 2020.
Ao
 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assessoria de Elaboração de Editais
Goiânia - GO
 
Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio
 
 
Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
 
 
 
            De acordo com o subitem 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar
esclarecimentos sobre a presente licitação:
 
1. Verifica-se que o presente certame está regulado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual
em seus artigos 6º, inciso III e 26º dispõem sobre o envio da proposta e documentos de
habilitação antes da abertura da sessão pública. Assim, questionamos:
1.1. A proposta inicial deve ser encaminhada, antes da abertura da sessão pública, atendendo
as exigências do subitem 51 do edital?
1.2. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados, antes da abertura da sessão
pública, atendendo as exigências do subitem 52 do edital?
1.3. As comprovações de todas as características técnicas dos equipamento ofertados, exigidas
no subitem 10 do Anexo IV (Termo de Referência e seus Anexos) devem ser encaminhados

mailto:licitacao@microsens.com.br


quando: antes da abertura da sessão pública OU somente a proponente primeira classificada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 41 do edital?
 
2. No Anexo III do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo III (Item 03)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 10.000
páginas (Ciano = 10.000 páginas, Amarelo = 10.000 páginas, Magenta = 10.000 páginas, Preto
= 10.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 10.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 
3. No Anexo IV do Termo de Referência, a descrição técnica da impressora Tipo IV (Item 04)
exige: “A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e
cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no mínimo 12.000
páginas (Ciano = 12.000 páginas, Amarelo = 12.000 páginas, Magenta = 12.000 páginas, Preto
= 12.000 páginas), considerando uma cobertura média de 5% em papel A4, de acordo com a
norma ISO/IEC 19752”. Desta forma, entendemos que, para cada cor, deverá ser fornecido
cartuchos de toner (toner e cilindro/fotocondutor) com capacidade de impressão de 12.000
páginas separadamente. Nosso entendimento está correto?
 

Favor responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br.
 
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

 
 
            Atenciosamente,
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Esclarecimentos pregão nº 6/2020

Para : jefferson@northware.com.br
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da

Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius
Gonzaga Ferreira <mvgferreira@tjgo.jus.br>,
ncca@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimentos pregão nº 6/2020

qui, 27 de fev de 2020 13:34
3 anexos

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção ao questionamento da empresa, esclarecemos que está correto o entendimento.

Atenciosamente, 

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 11:27:56
Assunto: Fwd: Esclarecimentos pregão nº 6/2020

Bom dia!

Favor responder, no prazo de 12 horas, aos questionamentos de forma direta à empresa com
cópia para este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: jefferson@northware.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 15:42:58
Assunto: Esclarecimentos pregão nº 6/2020

Prezado Pregoeiro,
Segue em anexo novos pedidos de esclarecimentos referente ao pregão nº 6/2020
 
Atenciosamente,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Clemente da Silva
Tel: (61) 3202-9393



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Esclarecimentos pregão nº 6/2020

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Sampahio
Almeida Martins Damaceno <sdamaceno@tjgo.jus.br>

De : jefferson@northware.com.br

e-mail:  jefferson@northware.com.br
Skype: JeffersonCSilva

 
 

image001.png
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QUESTIONAMENTO - Edital TJGO.pdf
302 KB 

qui, 27 de fev de 2020 11:27
2 anexos

Bom dia!

Favor responder, no prazo de 12 horas, aos questionamentos de forma direta à empresa com
cópia para este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: jefferson@northware.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 15:42:58
Assunto: Esclarecimentos pregão nº 6/2020

Prezado Pregoeiro,
Segue em anexo novos pedidos de esclarecimentos referente ao pregão nº 6/2020
 
Atenciosamente,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Clemente da Silva
Tel: (61) 3202-9393

e-mail:  jefferson@northware.com.br
Skype: JeffersonCSilva

 
 

QUESTIONAMENTO - Edital TJGO.pdf
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qua, 26 de fev de 2020 15:42
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Assunto : Esclarecimentos pregão nº 6/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

2 anexos

Prezado Pregoeiro,
Segue em anexo novos pedidos de esclarecimentos referente ao pregão nº 6/2020
 
Atenciosamente,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Clemente da Silva
Tel: (61) 3202-9393

e-mail:  jefferson@northware.com.br
Skype: JeffersonCSilva
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Northware – Comércio e Serviços Ltda. 
SCN Qd. 01 Bloco F – America Office Tower, Cj. 401 | Brasília – DF 

Telefone: (61) 3202.9393 

 

 

 

Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

AC: SENHOR PREGOEIRO 

  

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 

 
A Northware Comércio e Serviços Ltda., empresa de direito privado, com sede no 
SCN Quadra 01 Bloco F, Edifício Office Tower, Conjunto 501, Asa Norte, 
Brasília/DF, inscrita sob o CNPJ: 37.131.927/0001-70, por seu representante legal, 
vem muito respeitosamente à presença de V.Sas, solicitar esclarecimentos ao 
EDITAL supramencionado para o item Termo de Referência: 
 
Referente aos itens 07 e 08 no tópico 07 onde descreve: 
“ Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e branco), em escala de cinza 
(greyscale) e colorido com profundidade de, no mínimo, 24 bits” 
 
A profundidade de Bits está associada ao tipo de imagem bitonal capturada, por 
exemplo: 
- para monocromática ela será capturada sempre em 01 bit 
- para tons de cinza se altera para 8 bits  
- para colorido se atinge 24 bits.  
 
Desta forma entendemos que há um equívoco no descritivo do tópico 7, onde não 
se pode atingir 24 bits em monocromático ou tons de cinza. Podemos entender 
que será permitido a participação neste certame de equipamentos que ofereçam 
Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e branco) de 1 Bit, em escala de 
cinza (grayscale) de 8 bits e colorido com profundidade de 24 Bits. Está correto o 
nosso entendimento?  
 
Sem mais para o momento, apresento questionamento de elevada estima.  
 
 
 

Atenciosamente, 
Jefferson Clemente da Silva 
Divisão de Suporte Técnico 

Northware Comércio e Serviços 



De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pedido de Alteração e esclarecimentos Pregão

006/2020
Para : mauricio vendas <mauricio.vendas@xdigital.com.br>

Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da
Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius
Gonzaga Ferreira <mvgferreira@tjgo.jus.br>,
ncca@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pedido de Alteração e esclarecimentos Pregão 006/2020

qui, 27 de fev de 2020 14:20
3 anexos

À Comissão Permanente de Licitação, 

Em atenção aos questionamentos da empresa, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Item 02 - Impressora TIPO II
a) Resposta: A empresa deverá se ater ao Edital.

Item 04 - Impressora TIPO IV
a) Resposta: Será aceita a proposta.
b) Resposta: Será aceita a proposta.
c) Resposta: A empresa deverá se ater ao Edital.
d) Resposta: A empresa deverá se ater ao Edital.

Item 06 - Impressora Multifuncional
a, b, c) Resposta: Por se tratar de características relacionadas com equipamentos do tipo
scanner, os seguintes requisitos estão excluídos:
O equipamento deverá suportar papéis com gramatura mínima não superior a 52g/m² e
gramatura máximo não inferior a 200g/m²;
Capacidade de volume diário de processamento de, no mínimo, 3.000 (três mil) folhas;
Possuir sensor de detecção de múltipla alimentação (sensor ultrassônico);

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Sampahio Almeida Martins
Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 11:32:14
Assunto: Fwd: Pedido de Alteração e esclarecimentos Pregão 006/2020

Bom dia!

Favor responder, no prazo de 12 horas, aos questionamentos de forma direta à empresa com
cópia para este e-mail.

Atenciosamente,



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedido de Alteração e esclarecimentos Pregão

006/2020
Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Sampahio

Almeida Martins Damaceno <sdamaceno@tjgo.jus.br>

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "mauricio vendas" <mauricio.vendas@xdigital.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 17:51:54
Assunto: Pedido de Alteração e esclarecimentos Pregão 006/2020

Srº Rogério,

Segue em anexo, nosso pedido de alterações/adequações e esclarecimentos referente ao
edital Pregão Eletrônico 006/2020

Tais solicitações são para que haja mais competitividade no certame e melhores preços
ofertados ao TJGO.

Desde já agradeço a atenção

-- 

 

mauricio.vendas-b.gif
26 KB 

Pedido de Esclarecimento e adequação Pregão 006-2020.pdf
524 KB 

qui, 27 de fev de 2020 11:32
2 anexos

Bom dia!

https://webmail.tjgo.jus.br/service/home/~/?id=10422&part=2&auth=co&disp=i


De : Mauricio Alves Teixeira
<mauricio.vendas@xdigital.com.br>

Assunto : Pedido de Alteração e esclarecimentos Pregão 006/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Favor responder, no prazo de 12 horas, aos questionamentos de forma direta à empresa com
cópia para este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "mauricio vendas" <mauricio.vendas@xdigital.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 17:51:54
Assunto: Pedido de Alteração e esclarecimentos Pregão 006/2020

Srº Rogério,

Segue em anexo, nosso pedido de alterações/adequações e esclarecimentos referente ao
edital Pregão Eletrônico 006/2020

Tais solicitações são para que haja mais competitividade no certame e melhores preços
ofertados ao TJGO.

Desde já agradeço a atenção

-- 
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Srº Rogério,

Segue em anexo, nosso pedido de alterações/adequações e esclarecimentos referente ao
edital Pregão Eletrônico 006/2020



Tais solicitações são para que haja mais competitividade no certame e melhores preços
ofertados ao TJGO.

Desde já agradeço a atenção

-- 
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Ao 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Pedido de alteração/adequação e Esclarecimentos relativo ao Pregão 

Eletrônico SRP nº 006/2020. 

 A empresa DIGITAL WORLD REP.COM.SEVIÇOS LTDA, Estabelecida 
nesta capital e inscrita no  CNPJ sob nº 05.022.145/0001-07, vem 

respeitosamente através desta apresentar nosso Pedido de 
alteração/adequação e Esclarecimentos “ em relação ao Termo de Referência 
do referido edital, de acordo com exposto abaixo:  

Anexo I - Termo de Referência, página 2/11 

Item 02 – Impressora Tipo II 

A ) Onde se pede  “Velocidade de 50 ppm ( formato Carta ou A4), pedimos que 
seja considerado “ VELOCIDADE DE 47 ppm”  (formato Carta ou A4) 

Justificativa: 

Velocidade muito aproximada do exigido, onde com a aceitação aumentará a 
competitividade entre as marcas e modelos. 

Mesmo com a velocidade de 47 ppm, o equipamento atende em todos as outras 
exigências, sendo na maioria delas estando bem acima do exigido, Ex: 
Processador de 1,05 Ghz, Memória 2 GB, painel touch 5”..etc. 

 

Item 04 – Impressora Tipo IV 

a ) Onde se pede  “ Tempo de saída da primeira página ( Preto e Branco ) igual 
ou inferior  a 11 seg. “  Pedimos que seja considerado o seguinte texto  “ Tempo 
de saída da primeira página ( Preto e Branco ) igual ou inferior  a 12 seg.” 

b) Onde se pede  “ Tempo de saída da primeira página ( Colorida ) igual ou 
inferior  a 11 seg. “  Pedimos que seja considerado o seguinte texto  “ Tempo 
de saída da primeira página ( Colorido ) igual ou inferior  a 13 seg.” 

 

 

 



 

Justificativa: 

Pequeno ajuste que aumentará a competitividade sem prejuízo na produtividade. 

c )  Onde se pede  “ Ciclo de Trabalho Mensal para 100.000 pgs 

 Pedimos que seja considerado o seguinte texto  “ Ciclo de Trabalho Mensal 
para 80.000 pgs.” 

d )  Onde se pede  “ Que a impressora deverá estar acompanhada de cartuchos 
de toner/cilindro fotocondutor) para no mínimo 12.000pgs, ( Cyan, Magenta, 
Amarelo e Preto ), Pedimos que seja considerado 11.400 pgs ( Cyan, Magenta 
e Amarelo e Preto). 

Item 06 – Impressora Multifuncional  

Subítem 3 – Recursos de Digitalização ( Scanner ) 

Esclarecimentos 

a) Onde se pede “Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e 
branco), em escala de cinza (greyscale) e colorido com profundidade de, 
no mínimo, 24 bits”; 

Entendemos que apenas captura de imagens em cor será exigido 24 bits. 

Está correto nosso entendimento? 

b) Onde Se pede “  Utilizar, no mínimo, papel nos padrões A4, Carta e Ofício. 
O equipamento deverá suportar papéis com gramatura mínima não 
superior a 52 g/m² e gramatura máxima não inferior a 200 g/m²; “ 

Entendemos que a gramatura exigida descrita será entre 52 g/m² e 200 g/m², de 
originais, onde podem ser digitalizadas no vidro de originais, em qualquer 
gramatura, pois no texto não cita passagem pelo ADF. 

Caso a gramatura de originais seja pelo ADF, pedimos que seja considerado 
entre 60 g/m² e 220 g/m², 

Está correto nosso entendimento? 

c) Onde se pede  uma  Capacidade de volume diário de processamento de, no 
mínimo, 3.000 (três mil) folhas; Questionamos sobre a exigência deste item que 
são medidos em equipamentos que possuem somente a função de scaner. 

A conta que se pode fazer e levando em conta a velocidade de digitalização que 
é medida por ipp ( imagem por minuto ) e multiplicando se pela quantidade de 
minutos em um dia, chegando se a uma quantidade de imagens por dia máximo. 

Está correto nosso entendimento? 



 

 

e) Onde se pede  “ Possuir  sensor de detecção de múltipla alimentação (Sensor 
Ultrassônico). 

Pedimos que seja retirado das exigências visto que um item inerente a 
equipamentos que possuem a função única de Scanner. 

 

 

Esperando sermos atendidos em nossa solicitação, agradecemo-nos, 

Atenciosamente 

 

Goiânia, 25 de Fevereiro  de 2020 

 



De : Vinicius <vinicius@copysystems.com.br>
Assunto : RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

Para : 'Glauco Cintra Parreira' <gcparreira@tjgo.jus.br>,
maxduarte@copysystems.com.br

Cc : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>, 'Valdemar Ribeiro
da Silva Junior' <vrsjunior@tjgo.jus.br>, 'Marcus Vinicius
Gonzaga Ferreira' <mvgferreira@tjgo.jus.br>,
ncca@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

ter, 17 de mar de 2020 14:44
3 anexos

Agradecemos o esclarecimento!
 
Atenciosamente,
 

Vinícius Meireles Barbosa / Consultor Comercial
55 (62) 3221-2349 / 99203-7715 

 e-mail:  vinicius@copysystems.com.br
Rua 08 Qd. 32 Lotes 08/12 – Polo Empresarial - Aparecida de Goiânia - CEP 74.985-150
http://www.copysystems.com.br
 
 
De: Glauco Cintra Parreira [mailto:gcparreira@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2020 13:52
Para: maxduarte@copysystems.com.br
Cc: vinicius@copysystems.com.br; Rogerio Jayme; Valdemar Ribeiro da Silva Junior; Marcus Vinicius Gonzaga
Ferreira; ncca@tjgo.jus.br
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020
 
À G. Print Goiás Impressoras Ltda,
 
Em atenção ao pedido de esclarecimento, informamos que está correto o entendimento.
 
Atenciosamente,
 
Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 17 de março de 2020 13:36:18
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020
 
Boa tarde Glauco!
 
Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este Pregoeiro.

http://htmlsig.com/http::/www.copysystems.com.br
mailto:helenilson@copysystems.com.br
http://www.copysystems.com.br/


De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

Para : maxduarte@copysystems.com.br
Cc : vinicius@copysystems.com.br, Rogerio Jayme

<rjayme@tjgo.jus.br>, Valdemar Ribeiro da Silva Junior

 
Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Vinicius" <vinicius@copysystems.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Maxmiliano" <maxduarte@copysystems.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 17 de março de 2020 13:03:52
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020
 
Bom dia Sr. Pregoeiro.
 
Em anexo o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2020.
 

Ressaltamos que o esclarecimento é fundamental para o entendimento e para o correto
desenvolvimento da licitação, por isso requeremos que, seja o mesmo prestado, a contar do seu
recebimento.

Atenciosamente,
 
Vinícius Meireles Barbosa / Consultor Comercial
55 (62) 3221-2349 / 99203-7715 

 e-mail:  vinicius@copysystems.com.br
Rua 08 Qd. 32 Lotes 08/12 – Polo Empresarial - Aparecida de Goiânia - CEP 74.985-150
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<vrsjunior@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>, ncca@tjgo.jus.br

À G. Print Goiás Impressoras Ltda,

Em atenção ao pedido de esclarecimento, informamos que está correto o entendimento.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 17 de março de 2020 13:36:18
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

Boa tarde Glauco!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este
Pregoeiro.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Vinicius" <vinicius@copysystems.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Maxmiliano" <maxduarte@copysystems.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 17 de março de 2020 13:03:52
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

Bom dia Sr. Pregoeiro.
 
Em anexo o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2020.
 

Ressaltamos que o esclarecimento é fundamental para o entendimento e para o correto
desenvolvimento da licitação, por isso requeremos que, seja o mesmo prestado, a contar do seu
recebimento.

Atenciosamente,
 
Vinícius Meireles Barbosa / Consultor Comercial
55 (62) 3221-2349 / 99203-7715 

 e-mail:  vinicius@copysystems.com.br
Rua 08 Qd. 32 Lotes 08/12 – Polo Empresarial - Aparecida de Goiânia - CEP 74.985-150
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
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Boa tarde Glauco!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este
Pregoeiro.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Vinicius" <vinicius@copysystems.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Maxmiliano" <maxduarte@copysystems.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 17 de março de 2020 13:03:52
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

Bom dia Sr. Pregoeiro.
 
Em anexo o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2020.
 

Ressaltamos que o esclarecimento é fundamental para o entendimento e para o correto
desenvolvimento da licitação, por isso requeremos que, seja o mesmo prestado, a contar do seu
recebimento.

Atenciosamente,
 
Vinícius Meireles Barbosa / Consultor Comercial
55 (62) 3221-2349 / 99203-7715 

 e-mail:  vinicius@copysystems.com.br
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De : Vinicius <vinicius@copysystems.com.br>
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL Nº 006/2020

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : 'Maxmiliano' <maxduarte@copysystems.com.br>

Rua 08 Qd. 32 Lotes 08/12 – Polo Empresarial - Aparecida de Goiânia - CEP 74.985-150
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Bom dia Sr. Pregoeiro.
 
Em anexo o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2020.
 

Ressaltamos que o esclarecimento é fundamental para o entendimento e para o correto
desenvolvimento da licitação, por isso requeremos que, seja o mesmo prestado, a contar do seu
recebimento.

Atenciosamente,
 
Vinícius Meireles Barbosa / Consultor Comercial
55 (62) 3221-2349 / 99203-7715 

 e-mail:  vinicius@copysystems.com.br
Rua 08 Qd. 32 Lotes 08/12 – Polo Empresarial - Aparecida de Goiânia - CEP 74.985-150
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