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AVISO DE CANCELAMENTO 
LOTE 02 – EDITAL 05/2016 – PA Nº 1030/2016 

 
Por ocasião de análise de pedido de esclarecimentos formulado pela empresa ESCRIMATE 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, relativo ao lote 02 (IMPRESSORAS), a área 
técnica/demandante concluiu que houve uma falha na especificação do item 01/02, haja vista 
que há descontinuidade no mercado da especificação requerida em edital. Constatou-se 
também que a cotação de preços foi realizada com um equipamento descontinuado do 
mercado. Assim, acatando a pedido do Setor de Tecnologia da Informação desta autarquia, o 
referido lote está cancelado.   
Seguem abaixo os questionamentos da empresa interessada, assim como a resposta da área 
demandante.   

 
Pedro Jeremias Borba 
Presidente do CRMVSC 

 
Pedido de esclarecimento 

 
De: Elenara Trindade [mailto:licitacao@escrimate.com.br]  Enviada em: terça-feira, 2 de agosto de 2016 10:05 Para: CRMVSC Compras Assunto: Re: Observações Pregão Eletrônico n° 05/2016 - Especificações Observamos que saiu um novo edital com lote de impressoras separado e algumas especificações diferentes. Porém a resolução de cópia e resolução interpolada do scanner, constantes na especificação, não são atendidas pelo modelo Samsung M4070. Sugerimos que revisem todas as especificações juntamente com o catálogo, pois ainda possuem algumas especificações divergentes. Posição de discagem do fax de: 32 rápida, o catálogo da Samsung não informa. Att, 
 Elenara Trindade  Depto. Licitações 

(48) 3034-3060 - Ramal 202 financeiro@escrimate.com.br 
   licitacao@escrimate.com.br 

Resposta da área demandante 
 

Houve uma falha na especificação. Ao analisar o questionamento verificamos que houve uma 
falha na especificação do item 01/02 – lote 02 – edital 05/2016 – processo licitatório Nº 
1030/2016. Verificamos também que a cotação de preços foi realizada com equipamento 
descontinuado do mercado.    
Pelo exposto, não daremos prosseguimento ao pregão no que se refere este item.  

 
 
Carlos Alberto Pereira 
Setor de Tecnologia da Informação 


