
Curitiba/PR, 30 de Setembro de 2009.

À
Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE 
Procuradoria Geral do Estado – PGE 
Central de Licitações
Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Bairro Edson Queiroz
CEP 60811-520 – Fortaleza – CE
E-mail: licitacao@pge.ce.gov.br 

Att.: Sr. Pregoeiro Marcos Antônio Frota Ribeiro e equipe de apoio

Referência:     PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2009009 PARA 
REGISTRO DE PREÇOS
                     EDITAL NO COMPRASNET: 499/2009

    De acordo com o Item 13.1 do Edital, vimos pela presente, 
respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação 
acima:

1.    Para os Itens 02, 03 e 04 do objeto desta licitação é solicitado: “Tipo de 
papel comum, inkjet, fotográfico, faixas, envelopes, transparências, 
etiquetas, cartões, decalques térmicos”. Entretanto, os tipos de papéis 
inkjet, fotográfico, faixas e decalques térmicos são feitos exclusivamente 
para impressoras jato-de-tinta. O uso desses tipos de papel em impressoras 
laser pode danificar o equipamento visto que esses papéis não foram 
fabricados para suportar a alta temperatura a que serão submetidos. Desta 
forma, visando ampliar o rol de participantes e promover a competitividade 
da presente licitação, solicitamos que sejam aceitos equipamentos sem 
suporte aos tipos de papéis inkjet, fotográfico, faixas e decalques térmicos.

2.    Para o Item 04 do objeto desta licitação é solicitado: “Tipo de papel 
comum, inkjet, fotográfico, faixas, envelopes, transparências, etiquetas, 
cartões, decalques térmicos”. O equipamento que pretendemos ofertar não 
possui suporte a transparências. Entretanto, com o crescente uso de 
projetores do tipo “data show” para apresentações, as transparências e 
retroprojetores estão caindo em desuso. Desta forma, visando ampliar o rol 
de participantes e promover a competitividade da presente licitação, 
solicitamos que sejam aceitos equipamentos sem suporte a transparências.

    Solicitamos responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: 
licitacao@microsens.com.br.
    No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

mailto:licitacao@pge.ce.gov.br
mailto:licitacao@microsens.com.br


    Atenciosamente,

    Microsens Ltda.
    Renato Ronyon Wang
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Respostas:

1 - Para os itens 2 e 3, serão aceitos equipamentos sem suporte aos tipos de papéis 
inkjet, fotográfico, faixas e decalques térmicos, porém todos os outros requisitos 
solicitados em Edital devem ser atendidos

2 - Para o item 4, serão aceitos equipamentos que opcionalmente tenham suporte a 
transparências, porém todos os outros requisitos solicitados em Edital devem ser 
atendidos

Att

Fco. Agnaldo N. Lima
Analista Assistente de TIC - Etice


