Brasília, 01 de outubro de 2020.
AO
SENADO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020
A XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., com sede na Rua Voluntários da Pátria, 113,
10º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.773.629/0001-08,
afiliada da XEROX CORPORATION no Brasil, neste ato representada por seu procurador
infra assinado, em resposta ao questionamento recebido, informa para os devidos fins
que o equipamento Impressora Xerox modelo Primelink Série B9100 é classificada como
não departamental (not office).

Atenciosamente,

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

Netto, Raynoldo Saling <Raynoldo.Netto@xerox.com>
quinta-feira, 1 de outubro de 2020 18:45
COPELI - Licitações
RES: Pedido de esclarecimento em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº
083/2020 do Senado Federal
Resposta Questionamento - SENADO.pdf; Questionamento_SENADO.PDF

Prezado Janio, boa noite!
Segue anexo a resposta em relação ao questionamento, esclarecendo que o equipamento Xerox Primelink B9136 é
classificado como não departamental (not office).
Att.,
Raynoldo Saling Netto
Gerente Regional de Vendas
Centro-Oeste

Xerox Comércio e Indústria Ltda.
Alameda Xingú, 350 - 25º andar
Alphaville - Barueri, SP 06455-911
c: (61) 9.9277.2298

De: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 18:00
Para: Netto, Raynoldo Saling <Raynoldo.Netto@xerox.com>
Assunto: ENC: Pedido de esclarecimento em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 083/2020 do Senado Federal
CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you
recognize the sender and know the content is safe.

Prezado Raynoldo, 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 do equipamento de marca/modelo XEROX PRIMELINK série
B9100.
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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, o
equipamento citado é classificado como departamental (office) ou não departamental (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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