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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
Prefeitura Municipal de Juruti
Prefeitura Municipal de Juruti

Registro de Preços Eletrônico - 054/2022 - PMJ

Fornecedor CPF/CNPJ Data Assunto Situação Questionamento

VETORSCAN SOLUCOES
CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI - ME

11.113.866/0001-25 24/10/2022 -
10:23

Pedido de Esclarecimento -
Itens 30, 43, 83 e 84 -
Scanner de Mesa

25/10/2022 - 11:43 Prezados,
Bom dia

Venho através deste enviar nosso pedido de
esclarecimento para o pregão em tela.

Solicitado: USB módulo de rede opcional (RJ-45,
10baseT/100baseTX)
Sugestão: USB 2.0 compatível com USB 3.0 e o
fornecimento do módulo de rede não é obrigatório

Uma vez que na solicitação de Modulo de Rede
OPICIONAL, fornecedores poderão ter diversos
entendimentos, desta forma, precisamos
esclarecer a questão do modulo de rede se será
necessário ofertar ou não, pois um scanner de
rede possui um custo maior e os preços praticados
serão maiores que um scanner USB. Ressaltamos
que a exigência de modulo de rede possui uma
vantagem para a Epson, pois obrigaria a todos os
fabricantes ofertar um scanner de rede de
categoria superior e mais caro, enquanto permitiria
que a Epson ofertasse um scanner de interface
USB.

Esperamos que a nossa experiência de empresa
especializada em scanner possa ter ajudado este
órgão a adequar o seu termo de referência, de
modo a torna-lo viável, justo e competitivo, usando
características amplas e coerentes para scanner e
documentos de pequeno porte, diante do exposto
acima, entendemos que irão realizar a alteração
necessárias. Está correto nosso entendimento?

Resposta: O scaner listado é com entrada USB apenas.

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-94 20/10/2022 -
16:40

ORIGINALIDADE 25/10/2022 - 11:42 Boa tarde!
Os itens com a descrição "ORIGINAL", serão
aceitos apenas originais do fabricante do
equipamento ou similares também?

Resposta: Senhor fornecedor, serão aceito somente originais.
Grato!
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