A EMPRESA 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
APRESENTOU OS SEGUINTES PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:
Questionamento 1- ITENS 2 E 3- MESA DIGITALIZADORA
Capacidade de digitalizar, no mínimo, documentos do tamanho215 x 290 mm
(A4) na mesa (base) plana e no ADF (alimentador automático de folhas).
Detecção automática de alimentação no ADF ou mesa (base) plana.
Ser compatível, no mínimo, com o sistema operacional Microsoft Windows 7
Professional (64 bits), idioma Português Brasil padrão. Modelo referência
Scanner Fujitsu, modelo ScanZen Eko.
Após a análise do edital, verificamos a exigência acima exigência acima de mesa
digitalizadora. Porém, é informado que o modelo de referência é o Scan zen
EKO, equipamento o qual não possui base plana e sim, Alimentador automático
de documentos. O ADF (Alimentador automático de documentos) não necessita
de uma intervenção do usuário, basta que o mesmo coloque os documentos a
serem digitalizados no alimentador que o scanner traciona (puxa) as folhas de
forma automatica. Dessa forma, baseado no modelo de referência e no valor
estimado, entendemos que não será exigida a mesa base plana digitalizadora.
Nosso entendimento está correto?
Questionamento 2- ITEM 4 - MESA DIGITALIZADORA
Capacidade de digitalizar, no mínimo, documentos do tamanho 215 x 290 mm
(A4) na mesa (base) plana e no ADF (alimentado automático de folhas).
Detecção automática de alimentação no ADF ou mesa (base) plana.
Após a análise do edital, verificamos a exigência acima de mesa digitalizadora.
Porém, é informado que o modelo de referência é o KODAK ALARIS S2050,
equipamento o qual não possui base plana e sim, Alimentador automático de
documentos. O ADF (Alimentador automático de documentos) não necessita de
uma intervenção do usuário, basta que o mesmo coloque os documentos a
serem digitalizados no alimentador que o scanner traciona (puxa) as folhas de
forma automatica. Dessa forma, baseado no modelo de referência e no valor
estimado, entendemos que não será exigida a mesa base plana digitalizadora.
Nosso entendimento está correto?
Questionamento 3- ITEM 4 – VELOCIDADE
Ser compatível, no mínimo, com o sistema operacional Microsoft Windows 7
Professional (64 bits), idioma Português Brasil padrão. Modelo referência
scanner kodak s2050 duplex 50ppm.
Após a análise do edital, verificamos que o modelo de referência possui a
velocidade de 50 ppm /100 ipm. Baseado nessa informação, entendemos que a

velocidade exigida para o item é de 50 ppm /100 ipm. Nosso entendimento está
correto?
Questionamento 4- ITEM 4 – VELOCIDADE
Permitir a seleção da área a ser digitalizada.
Após a análise do edital, verificamos a exigência acima de seleção da área de
digitalização. Porém, para atender a essa exigência é necessário que os
fornecedores acrescentem um software especifico, o que gera custo além do
valor estimado para a contratação, restringindo o rol de fornecedores na disputa.
Como acreditamos não ser o intuito do Corpo de Bombeiros, entendemos que a
mesma não será exigida. Nosso entendimento está correto?

