Jânio de Abreu
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Manfredo Walter Portella Prange <manfredo.prange@ricoh-la.com>
sexta-feira, 2 de outubro de 2020 14:38
COPELI - Licitações; Camila Lima Cury
Pedido de esclarecimento em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº
083/2020[EXTERNAL]
Pregao Resposta.pdf

Sr Janio,
Os dois equipamentos citados MP 1350 e Ricoh MP 1356ex eram equipamentos de produção. Estão
descontinuados, mas quando foram comercializados era sim equipamentos de produção de 135 páginas por minuto.

Manfredo Prange
Diretor de Alto Volume/Produção Ricoh Brasil
Phone Cel : (11) 97028 5460
manfredo.prange@ricoh-la.com
www.ricoh-latinamerica.com
Avenida Ceci 286 Tamboré
Barueri,SP, Brasil
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De: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 17:07
Para: Manfredo Walter Portella Prange <manfredo.prange@ricoh-la.com>; Camila Lima Cury <camila.lima@ricohla.com>
Assunto: Pedido de esclarecimento em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 083/2020[EXTERNAL]

Prezado(s), boa tarde,
Comunico que o Senado Federal (UASG: 20001) está realizando o procedimento licitatório do Pregão
Eletrônico nº 083/2020, cujo objeto trata “contratação de empresa para a prestação de serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
funcionamento, exceto papel”.
Ao realizar a análise de proposta de preços e documentação de habilitação de licitante, a área demandante
da contratação (Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal – SEGRAF) deparou com
dúvidas acerca das especificações técnicas dos equipamentos de marca/modelo RICOH MP 1350 e RICOH
MP 1356 EX.
Tendo em vista o § 3º art. 43 da Lei 8.666/1993 e no item 19.3 do edital, com base no questionamento
formulado pela área técnica (arquivo anexo), solicito a gentileza de Vossa Senhoria esclarecer se, de fato, os
equipamentos citados são classificados como departamentais (office) ou não departamentais (not office).
Na expectativa de atendimento.
Atenciosamente,
Janio de Abreu
Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014
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