
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 

 Somos a empresa DIGIDATA CONS. E SERV. DE PROC. DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ  

sob n.º 79.193.363/0001-40 e com o interesse de participar no referido Pregão, necessitamos 

dos esclarecimentos que seguem: 

- Fornecimento de equipamentos para realização do processo de Digitalização: 

 - Scanner; 

 - Microcomputador; 

 - Materiais necessários a execução das atividades (Materiais de escritório diversos); 

 - Mobiliário; 

- Caso o fornecimento de Scanner sendo de responsabilidade da CEASA/PR, qual o valor 
nominal de produção diária dos mesmos, para o cumprimento de metas (produção de 
documentos digitalizados diariamente), e a quantidade de equipamentos. 

- Haverá alguma restrição quanto a quantidade de equipamentos? (Necessário para mensurar 
o número de colaboradores). 

 

As informações são de altíssima relevância, pois impactam tanto na parte financeira da 
proposta (caso os equipamentos devam ser fornecidos pela Contratada), bem como na 
Execução do prazo do contrato, pois dependendo da condição de produção dos equipamentos 
poderá afetar na produção de entrega dos documentos. Não conseguimos verificar estas 
informações no Edital. 

Desde já agradecemos pela atenção dispensada e ficamos no aguardo o mais breve possível 
dos esclarecimentos. 

 

Curitiba, 22 de Novembro de 2022. 

 

  



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Gabriel Henrique Marinho Padilha" <gabrielhmp@ceasa.pr.gov.br>

Para: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>

Com Cópia: glsouza@ceasa.pr.gov.br

Data: 22/11/2022 16:57

Assunto: Re: Fw: Pedido de Esclarecimento Pregão 005/2022

Anexos: 82193898.png (4.46 KB)

Prezada Sonia, boa tarde.

O fornecimento dos equipamentos é de responsabilidade da contratada, uma vez que a
CEASA/PR não dispõe desses equipamentos. Tendo em vista essa resposta, não é
necessário responder a segunda pergunta.

Com relação a limitação no número de equipamentos, creio que o ideal seria tratar após
a contratação, pois depende da disponibilidade de espaço físico e estrutura de
rede/elétrica na unidade da Ceasa de Curitiba/Pr para realização dos trabalhos. Essas
são decisões que ultrapassam minha alçada e que dependem da Diretoria e ou Gerência
de Mercado.

Att.,

Gabriel Henrique Marinho Padilha
Administrador - DIVAD

(41) 3253-3232

Ramal 241

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Silva Jardim, N° 303
Rebouças CEP: 80230-000 - Curitiba - PR.

Em 22/11/2022 às 16:47 horas, "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>
escreveu:

Boa tarde Gabriel,

 Segue anexo solicitação de esclarecimento dos serviços de digitalização para que
possa nos auxiliar.

Sonia de Brito Barbosa
Gerente de Licitações e Contratos / Presidente CPL / Pregoeira Oficial

CEASA - Centrais de Abastecimento do Paraná

(41)3253-3232 - Ramal 209

soniabb@ceasa.pr.gov.br

http://www.ceasa.pr.gov.br

Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 80230-000 - Curitiba/PR
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

---------- Mensagem encaminhada ----------
Remetente: adamir@digidata.com.br
Data: 22/11/2022 16:02 (10 minutos atrás)
Assunto: Pedido de Esclarecimento Pregão 005/2022
Para: Licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br

Boa Tarde Sr(a) Pregoeiro,

Em anexo encaminhamos nossa solicitação de Pedido de Esclarecimentos referente ao
Pregão Eletrônico 005/2022 que tem a Abertura da sessão programada para a data de
02/12/2022 às 09:30.

Ficamos no aguardo do retorno.

Atenciosamente.

--

Adamir C. Wasserberg

Coordenador de Projetos

Fone: +55 (41) 3072-4300

     +55 (41) 99679-9985

www.digidata.com.br
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