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Para "atenHimento@imperatriz.ma.gov.br" <atendimento@ímperatriz.ma.gov.br>,
tÍ

rrí... c

Prezados boa tarde,

Venho atravef deste solicÍtar esclarecimento do pregão supracitadô.
E necessário êsclarecer a seguinte solicitação.

Solicitação:
alirnentação :

\-/ Atenciosâmrnte

10
nner, tipo: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 600 dpi, tensão
,220 v, velocidade digitalização: padrão, tipo digitalização: duplex, interface

paralela e usQ.v0corre que e$ta tecnologia "paralela" está ultrapassada há cerca de 30 anos e já não é utilizada
pelos fabricar'ltes de scanners, onde as conexões são exclusivamente USB, desta forma será
necessário rerfnove-la, a fim de que o ceftame fracasse, pois os scanners não possuem mais esta
tecnología quÊ já é considerada nos dias atuais como descontinuada. Sugerimos que acatem a
nossa sugest{o abaixo pois se corrigirem a especificação técnica isso irá deixar a mesma mais
clara e vai evitar futuros recursos que atrapalhem o andamento do ceftame.

sug estão: Scanner, ti po: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 600 dpi, tensão
elimentação : LA,22A v, velocidade digitalização: padrão, tipo digitalização: duplex, interface:
u5b.

Entendernos ue a sugestão será acatada, pois as mesmas tornam as especificações mais claras
e objetivas, afém é claro de ampliar a concorrência do certame, evitando futuros recursos. Está
correto nosso entend imento?

Lembrando qüe somos uma empresa especializada em scanner, e podemos afirmar com
pro p riedad e que descrevemos a cima.
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