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Processo Licitatório n.º  015.926208/2021 

Pregão Eletrônico n.º 013/2021 

Resposta a Pedido de Esclarecimento  

 

 

Empresa: METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, com apoio da área técnica do Coren/SC emite a resposta ao pedido, 

conforme transcrito abaixo: 

 

QUESTIONAMENTOS 

 
1) No termo de referência, é solicitado tamanho mínimo de 50,8 mm para os documentos. Porém, a 

maioria dos scanners para este porte de equipamento disponíveis no Mercado digitalizam 

documentos com tamanho mínimo a partir de 52 mm x 52mm. Cabe mencionar que geralmente o 

tamanho mínimo é exigido para a digitalização de cartões de crédito, de visita e CPF que de acordo 

com a wikipédia, possuem o tamanho de 53,98mm. Dessa forma, com o intuito de ampliar a disputa, 

entendemos que serão aceitos scanners que digitalizem documentos com o tamanho mínimo de 

52x52mm. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Sim, o seu entendimento está correto. 

 
2) No Após a análise do edital, verificamos as exigências acima de Alimentador de 50 folhas. Porém, a 

maioria de scanners desse porte, possuem a capacidade do ADF de 20 folhas. Geralmente, as 

principais especificações utilizadas para dimensionar o porte dos scanners é a velocidade e o ciclo 

diário e, no caso, como não foi informado o ciclo diário, entendemos que se ofertarmos um scanner 

que tenha a velocidade de 20 ppm/40 ipm, ciclo diário de 1.000 e ADF de 20 folhas, estaremos 

atendendo a necessidade deste órgão. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Sim, o seu entendimento está correto. 

 
Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 18.8 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail ao licitante, e divulgados nos sítios 
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www.corensc.gov.br e www.gov.br/compras cabendo aos interessados em participar do certame 

acessá-los para a obtenção das informações prestadas. 

 

Florianópolis, 14 de janeiro de 2022 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 
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