
 

 

ILMO SENHOR PREGOEIRO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO. 

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N.º 1172/2022 - PE 416/2022 

 

 

SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente qualificada no procedimento licitatório, vem, através de 

seu representante legal, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no Edital, no art. 4º, 

inc. XVIII da Lei nº 10.520/2002 e no art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, tempestivamente, 

interpor 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

interposto pela empresa AJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, contra a v. Decisão a desclassificou do presente processo, por 

conta de ausências de requisitos fundamentais em sua proposta, ressaltando que em 

nenhum momento a Recorrente aduz qualquer falha ou macula na proposta ou 

documentos de habilitação apresentados por esta Recorrida SIMPRESS, restando 

assim totalmente correta e justa a manutenção da decisão pelas razões de fato e de 

direito delineadas abaixo.  

O recurso é manifestamente incabível, havendo sido elaborado com claro 

intuito de tumultuar o procedimento licitatório. 

Ao longo do recurso a Recorrente dispara afirmações contra fatos 

devidamente comprovados pela vasta documentação presente na proposta e juntada 

ao processo. 

A mesma, ignorando os princípios norteadores das licitações públicas, tenta 

induzir a esta comissão a proferir um julgamento que difere da realidade dos fatos, 

eventualmente incorrendo até mesmo nos dizeres do artigo 335 do código penal, senão 

vejamos: 

Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública 

ou venda em hasta pública, promovida pela administração 

federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; 

afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por 

meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem: 



 

 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além 

da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém 

de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida. 

Dessa forma, se verá que não subsiste qualquer razão para acatar os 

argumentos elencados pela Recorrente, ou mesmo razão para deferir o Recurso. Para 

isso, mister combater ponto a ponto, os argumentos levantados no Recurso, 

demonstrando o quão infundadas são as alegações nele trazidas.  

Ao final, se verá de forma cristalina que não subsiste qualquer razão para 

acatar os argumentos elencados pela Recorrente, ou mesmo razão para deferir o 

Recurso. 

Cabe ressaltar que a Recorrida é uma das maiores empresas de outsourcing 

do mercado, contando com diversos anos de experiência em contratos no setor público 

e, assim sendo, garante plenamente que possui a capacidade e equipamentos 

necessários para a consecução dos serviços licitados por este órgão, possuindo 

diversos outros órgãos públicos, figurando com clientes em diversos Estados, caso 

fosse necessário diligenciar e comprovar a efetiva capacidade operacional, técnica e 

financeira da Simpress. 

Logo, restará claro que o inconformismo por parte da Recorrente, parte de 

uma ignorância quanto à verificação detida referente aos procedimentos utilizados pela 

Recorrida e pelo Pregoeiro, todos devidamente acompanhados pela Recorrente, ambos 

em completo respeito às normas Administrativas atinentes ao caso em tela. 

 

BREVE RESUMO DOS FATOS. 

Trata se de um pregão presencial, realizado em 28 de julho de 2022 no 

Auditório da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.  

Neste certame estiveram presentes 7 empresas incluindo a aqui recorrida.  

Foram para disputa de lances as empresas Aja Serviços e Soluções 

Importação e Exportação Ltda, Colorsisthem do Brasil Comercio e Sistemas 

Reprográficos Ltda e Simpress Comercio Locação e Serviços Ltda. 



 

 

Encerrada a disputa de lances pelo valor anual, tivemos a seguinte 

classificação:  

 

Superada esta etapa, foi concedido pela Pregoeira vistas a proposta 

comercial apresentada pela Aja para conferência dos equipamentos propostos, foi neste 

momento que a aqui recorrida pontuou que a Recorrente não apresentou marca e 

modelo do software de bilhetagem e tampouco apresentou catálogo com suas 

características o que não deixou claro a solução que compunha seu preço.  

4.2. Os licitantes deverão preencher corretamente todos os 

campos solicitados na proposta, tais como: preço da unidade de 

fornecimento, a marca, o modelo, a procedência de cada item 

cotado. 

Em sessão pública, questionada pela aqui recorrida, qual a marca e o 

modelo do software de sua proposta, a empresa Aja esclareceu ser NDD360. O que só 

confirmou nosso apontamento pois a informação de NDD 360 não atende o edital já que 

para atender todos os pontos solicitados no Ato Convocatório se faz necessários alguns 

módulos, tais como ( Accounting + Cotas + Políticas + Releaser + MPS) 

Certame foi suspenso para análise da proposta em primeiro lugar com data 

de reabertura em 01/08. 

Nesta data estavam presentes no certame, Simpress e Aja, foi então que a 

Equipe Técnica acertadamente declarou que a empresa Aja não atendeu as 

exigências do edital e a desclassificou e por consequência classificou a Simpress em 

primeiro lugar.  

O edital é um ato convocatório em que TODOS os licitantes, sem exceção, 

devem obedecê-lo de modo que não haja qualquer tipo de favorecimento em detrimento 

a um ou outro licitante. 

O ato convocatório foi claro em sua exigência no item 4. DO ENVELOPE “A” 

– PROPOSTA COMERCIAL, subitem “4.2.2. Especificação dos serviços a serem 

prestados (grifo nosso), em conformidade com as pormenorizações constantes do 

Termo de Referência – Anexo I deste Edital;” 

Classificação Empresas Valor Ultimo Lance

1ª Aja Serviços e Soluções Importação e Exportação Ltda 75.500,00R$                  

2ª Simpress Comercio Locação e Serviços Ltda. 77.500,00R$                  

3ª Colorsisthem do Brasil Comercio e Sistemas Reprográficos Ltda 102.828,80R$                



 

 

Não há exigência mais clara que a do subitem 4.2.2 do edital, quando 

pontua, que no envelope A – Proposta Comercial, deve conter “Especificação dos 

serviços a serem prestados  (grifo nosso), fato é que a Recorrida não só apresentou 

catálogo do software de bilhetagem, documento em anexo, como uma declaração da 

Nddigital, empresa que comercializa o software de bilhetagem, em nome da Faculdade 

e direcionada ao Pregao, declarando o atendimento ao edital, marca e modelo do 

software bilhetagem para a solução, documento também em anexo.   

 

 

Questionamos aqui, uma vez que a recorrente não apresentou NENHUMA 

INFORMAÇÃO SOBRE O ITEM DE SOFTWARE DE BILHETAGEM, como poderia ser 

conferido pela equipe técnica, o atendimento das exigências do item 8. – 

Funcionalidades do Software de Contabilização, subitens 8.1 a 8.45 da empresa 

recorrente sendo que a empresa Aja não apresentou prospectos e marca e modelo?    

Não restam dúvidas que a equipe técnica seguiu de forma correta e 

assertiva com a desclassificação da empresa por não atender a um item claro do edital, 

qual seja, declarar a Especificação dos serviços a serem prestados. 



 

 

O recurso da Aja não merece prosperar, pois não atendeu claramente aos 

requisitos do edital quando deixou de apresentar catálogo da solução de bilhetagem e 

não declarou em sua proposta marca/modelo do produto cotado e ainda cotou 

equipamento errado para o Tipo III - Scanner A3: 01(uma) unidade, quando apresentou 

o modelo Fujitsu FI7140 vez que este produto não possui mesa digitalizadora 

conforme exigência do subitem 7.3.1 Scanner de Mesa e ADF.  

Assim dispõe um esclarecimento do próprio fabricante quanto ao item. 

 

Notoriamente a solução que a empresa Aja cotou para este processo está 

em desacordo com os requisitos do edital. 

 

DO DIREITO 

 

É de bom alvitre lembrar que se constitui corolário de toda licitação que o 

seu julgamento se apoie em fatores concretos pedidos pela Administração em confronto 

com o apresentado pelos licitantes dentro do permitido pelo edital. Em tema de licitação, 

não há a margem de valoração subjetiva, devendo toda decisão ser objetiva e tomada 

de acordo com as regras estabelecidas em edital.  

Vejamos o que dispõe o art. 44 da Lei nº 8.666/93: 



 

 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 
convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. 

É cediço que a Lei de Licitações exige a comprovação de cumprimento aos 

requisitos do Edital para fins de habilitação em certames públicos. Tal medida visa 

assegurar a própria execução do contrato. 

Ora, se a exigência em edital é clara, e foi determinada a todas as demais 

licitantes, deve ser motivo suficiente para desclassificar a licitante que não o cumpra em 

sua integralidade, para que seja preservada a legalidade do processo e a sua isonomia. 

O entendimento corrente tanto na doutrina, como na jurisprudência, é de que 

o edital, no procedimento licitatório, constitui Lei entre as partes e é o instrumento de 

validade dos atos praticados no curso da licitação, sendo certo que “ao descumprir 

normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser da licitação e 

viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da 

legalidade, da moralidade e da isonomia”, bem como os contidos no Art. 3º. da Lei 

de Licitações, in verbis: 

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a administração e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos”. 

A toda evidência que o cuidado para a plena satisfação e preservação do 

interesse público é o dever primeiro dos entes públicos que, ao assim procederem, 

darão concretude ao comando constitucional do caput do art. 37, da Constituição 

Federal de 1988. 

Tal princípio da vinculação, trata-se, de princípio inerente a toda licitação e 

que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o 

descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da 

transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da 

probidade administrativa e do julgamento objetivo. 

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:  

“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja 
nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei 



 

 

n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, 
inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das 
propostas se façam de acordo com os critérios de avalição 
constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, 
como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois 
estes não podem deixar de atender aos requisitos do 
instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem 
de apresentar a documentação exigida, serão considerados 
inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta 
(art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências 
concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, 
inciso I). 

É o que posiciona a jurisprudência do STJ:  

“A Administração Pública não pode descumprir as normas 
legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 
8.666/93, art.41) REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise 
Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)” “Consoante dispõe 
o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se 
estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo 
descumprir as normas e condições dele constantes. É o 
instrumento convocatório que dá validade aos atos 
administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o 
descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. (MS nº 
13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe 
de 17.11.2008).” 

O princípio da igualdade dos administrados perante a Administração 

Pública, ao ser aplicado à licitação pública, transmuda-se no princípio da igualdade de 

condições a todos os concorrentes, que adquire caráter de princípio constitucional 

mediante a sua inclusão no texto da Carta Magna. 

Art. 37, XXI, da Constituição da República: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; 

Por todos os lados em que se olha, resta posta de maneira bastante clara 

que pela documentação acostada aos autos, a proposta apresentada pela Recorrente 

NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL deixando de apresentar informações 



 

 

fundamentais sobre o software de bilhetagem e ofertando equipamento diverso dos 

requisitos.  

Nobre julgador, não há subjetivismos no trato da res pública !! 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
Numeração Única: 18908120024013801  
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. 
NULIDADE. MODIFICAÇÃO DO EDITAL. ERRO NAS 
ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO REFERENTES À CARGA 
MÁXIMA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIOS 
SUBJETIVOS NA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS.  VEDAÇÃO. ARTS. 44 E 45 DA LEI 8.666/93. 

Importante registrar que a Constituição Federal prevê, no seu art. 37, XXI, a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do 

princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições. 

A obrigatoriedade da aplicação do princípio é reiterada no art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

Pelas linhas acima, resta claro que a empresa AJA SERVIÇOS E 

SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, não satisfez o edital, não 

restando outra sorte senão a sua desclassificação.  

PEDIDO 

 Aduzidos os motivos que balizam e fundamentam as presentes 

contrarrazões, requer SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

ADMINISTRATIVO, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que declarou habilitada a 

empresa SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., posteriormente 

sagrando-se vencedora da presente licitação. 

 Nestes termos pede e espera deferimento.   

São Paulo, 08 de agosto de 2022. 

 

 

Luiz Camargo 
Advogado 

OAB/SP 267.901 

LUIZ CARLOS 
DE CAMARGO 
JUNIOR

Assinado de forma digital 
por LUIZ CARLOS DE 
CAMARGO JUNIOR 
Dados: 2022.08.08 12:03:29 
-03'00'



O nddPrint 360 é uma solução completa de 
controle, otimização e disciplina para 
ambientes de impressão corporativos. 
Atualmente tem ficado maior a necessidade 
de controlar gastos e produzir valor, faça a 
atribuição de valores aos devidos usuários e 
contas por meio de um simples processo. 
Dê fim ao desperdício presente nas 
operações de impressão com ajustes 
inteligentes e funcionais. Discipline seus 
usuários a imprimirem apenas conteúdo 
necessário e condizente com a corporação 
utilizando as políticas de impressão e cópia. 
Dê mais segurança ao seu ambiente de 
impressão.

White Paper - Impressão Corporativa

nddPrint 360



Sem servidor de 
impressão

Não necessita de servidor 
de impressão, consome 
menos tráfego de rede, 
diminui processos e é de 
fácil manutenção.

mais econômico em 
comparação a qualquer 
outro software

90%

Live update

Tenha a comodidade de 
não ter que se preocupar 
com manter o ambiente 
atualizado e com as 
últimas atualizações já 
instaladas. O nddPrint faz 
isso para você, e de forma 
automática.

Políticas e cotas na 
nuvem

Configure políticas e cotas de 
impressão na nuvem para 
disciplinar e controlar as 
impressões dos usuários sem 
intervenções no ambiente.

Única solução 
do mercado 
especialista em 
dispositivos USB

Um único agente para 
contabilizar e aplicar 
políticas de impressão 
(360), e para monitorar 
contadores e status de 
suprimentos (MPS).

de acuracidade na 
coleta e monitoramento 
dos dados

99%*

Índices e 
relatórios para 
controles

Diversos relatórios e 
gráficos com o 
demonstrativo histórico 
de todo o consumo do 
ambiente.

Aplicação 
multifabricante

Atendemos a todos os 
fabricantes com a mesma 
eficácia.



Praticidade, Agilidade e Resultados

Descomplique a instalação

A instalação do nddPrint é simples e pode ser feita de forma massiva, 
dispensando deslocamento de pessoas aos ambientes onde a solução 
deverá ser instalada.

A solução permite que o instalador seja gerado na nuvem, de forma 
pré-configurada.

Elimine gastos extras com recursos de infraestrutura

Sua estrutura não precisa ser modificada. A arquitetura do 360 é baseada 
em nuvem, e este diferencial elimina custos com servidores (hardware e 
licenças de S.O e BD) e também a respectiva manutenção destes ativos, 
como pessoas e recursos.

O nddPrint 360 se adapta ao seu ambiente, as suas rotinas, suas práticas e 
processos.  Não precisa ter um servidor de impressão para ter controle, 
nossas soluções embarcadas nas impressoras fazem todo o 
monitoramento do parque.

Também não há necessidade de instalar uma aplicação em cada estação,
um único computador na rede pode monitorar as impressões de sua
corporação inteira.

Com o nddPrint não há complexidade na manutenção

Manter um ambiente com grande quantidade de usuários e computadores 
e múltiplas filiais, por exemplo, demanda uma grande mão de obra para 
processos. Com o nddPrint isto fica extinguido, pois todo o processo pode 
ser feito de maneira rápida e dinâmica, online.

Administração centralizada na nuvem

Faça toda a gestão e controle da operação de impressão na nuvem, através 
do Portal do nddPrint 360.





Policy

Conversão 
automatizada para 
mono e duplex, 
bloqueio de trabalhos 
(por tipo de 
documento, por dia, 
por horários, por cor, 
custo, tamanho do 
arquivo, qualidade e 
tipo de aplicativo).

A simplicidade na 
criação das políticas 
permite que você possa 
criar políticas 
complexas de restrição 
em questão de 
segundos. E após criar, 
elas já estarão 
disponíveis aos 
usuários.

Utilize políticas para conduzir a melhor 
forma de comportamento aos usuários
Se os seus usuários não estão imprimindo conforme o esperado, 
mantenha-os conforme suas políticas, seguindo os seus critérios.

Atribua os custos das impressões a determinados projetos ou contas 
para rateio e controle.

Segurança e rastreabilidade também são de fácil obtenção através da 
política de marca de segurança. Onde em cada página será impressa 
uma borda com os dados de logon, horário, data, fila de impressão e 
um código para rastreio.

Todas as políticas ficam armazenadas de maneira centralizada, de modo 
que haja cobertura para todos os usuários e estações de liberação.

Políticas de 
bloqueio

Políticas
Informativas

Políticas de 
conversão

Veja como é fácil e dinâmico criar uma nova política:

01

02
03

04



Releaser
PLUS!

Delegue impressões 
para que outra pessoa 
possa imprimir por 
você, mas mantendo o 
custo da impressão 
atribuído ao seu 
usuário.

PLUS!

Você pode publicar os 
seus documentos para 
impressão na rede 
corporativa de 
impressão, 
permissionando acesso 
por estrutura de pastas 
e níveis. Ou então 
compartilhar qualquer 
documento com outros 
usuários da rede.

Deixe sua operação 
segura e otimize 
processos

Os usuários deverão se 
autenticar nas 
impressoras ao liberar 
um trabalho que 
enviou para impressão. 
Esta autenticação pode 
ser feita, por usuário e 
senha, PIN e PIN Seguro 
e por cartões de 
aproximação. 

Expirar documentos retidos a muito tempo

Programe a remoção automática das impressões retidas a um 
determinado período de tempo.

Seja livre para imprimir 

Onde quiser. Imprima de maneira centralizada em diversas filiais 
do seu negócio.

Impressão direta, retenção ou liberação por app mobile

Inserir ao final o complemento da frase: O nddPrint identifica os 
usuários que liberam ou geram impressão por celulares, tablets 
e chromebook.

O nddPrint identifica os usuários que liberam ou geram 
impressão por celulares e tablets através do app.

O nddPrint Releaser facilita e otimiza fluxos de parques de 
impressão. Todas as impressões dos usuários serão feitas em uma 
fila centralizada, agilizando os processos de trabalho e agregando 
segurança ao todo.

Retenção de impressão

Retenção de impressão 
por e-mail

Para enviar impressões por 
email e ter a possibilidade de 
liberar o documento quando 
quiser nos terminais de 
liberação do nddPrint.

Retenção de 
impressão local

Para ambientes sem 
servidor, as impressões 
ficam retidas na estação 
do próprio usuário.

Retenção de impressão 
no servidor

Os documentos enviados pelos 
usuários podem ficar retidos em 
servidor para posterior 
liberação;

Imprima documentos armazenados em nuvem 
privada como: iCloud, OneDrive, Dropbox, box e 
Google Drive.

*O nddPrint identifica todos os usuários, mesmo nas 
impressões feitas pelo aplicativo.
*Disponível para Android e iOS.

Releaser
PLUS!

Delegue impressões 
para que outra pessoa 
possa imprimir por 
você, mas mantendo o 
custo da impressão 
atribuído ao seu 
usuário.

PLUS!

Você pode publicar os 
seus documentos para 
impressão na rede 
corporativa de 
impressão, 
permissionando acesso 
por estrutura de pastas 
e níveis. Ou então 
compartilhar qualquer 
documento com outros 
usuários da rede.

Deixe sua operação 
segura e otimize 
processos

Os usuários deverão se 
autenticar nas 
impressoras ao liberar 
um trabalho que 
enviou para impressão. 
Esta autenticação pode 
ser feita, por usuário e 
senha, PIN e PIN Seguro 
e por cartões de 
aproximação. 

Expirar documentos retidos a muito tempo

Programe a remoção automática das impressões retidas a um 
determinado período de tempo.

Seja livre para imprimir 

Onde quiser. Imprima de maneira centralizada em diversas filiais 
do seu negócio.

Impressão direta, retenção ou liberação por app mobile

Inserir ao final o complemento da frase: O nddPrint identifica os 
usuários que liberam ou geram impressão por celulares, tablets 
e chromebook.

O nddPrint identifica os usuários que liberam ou geram 
impressão por celulares e tablets através do app.

O nddPrint Releaser facilita e otimiza fluxos de parques de 
impressão. Todas as impressões dos usuários serão feitas em uma 
fila centralizada, agilizando os processos de trabalho e agregando 
segurança ao todo.

Retenção de impressão

Retenção de impressão 
por e-mail

Para enviar impressões por 
email e ter a possibilidade de 
liberar o documento quando 
quiser nos terminais de 
liberação do nddPrint.

Retenção de 
impressão local

Para ambientes sem 
servidor, as impressões 
ficam retidas na estação 
do próprio usuário.

Retenção de impressão 
no servidor

Os documentos enviados pelos 
usuários podem ficar retidos em 
servidor para posterior 
liberação;

Imprima documentos armazenados em nuvem 
privada como: iCloud, OneDrive, Dropbox, box e 
Google Drive.Google Drive.

*O nddPrint identifica todos os usuários, mesmo nas 
impressões feitas pelo aplicativo.
*Disponível para Android e iOS.













 

 
 

 
À  

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 93/2021 

 
 
 

ESCLARECIMENTO 
 
 
 
A Fujitsu do Brasil LTDA, subsidiária da Fujitsu Limited, fabricante dos scanners marca 

Fujitsu, inscrita no CNPJ: 43.456.599/0001-85, estabelecida em São Paulo, SP, Rua 

Treze de Maio, 1633 – térreo, 1 e 3 ao 7 andar informa, que o modelo FUJITSU fi-7140 

não possui mesa A4 integrada, tipo flatbed, este modelo em questão trabalha 

exclusivamente através de seu alimentador automático de documentos (ADF).  

Estas informações também estão disponíveis em nosso web site no link abaixo: 

https://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/business/fi7140/ 

 

 

 

 

 
São Paulo, 02 de agosto de 2022. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
___________________________ 
Alexandre C. Cardoso 
Gerente Comercial  
Fujitsu do Brasil Ltda 
Tel: +55 (11) 3265-0780 
Celular: (+55) 9 6058 8303 
E-mail: alexandre.cardoso@fujitsu.com 

ALEXANDRE CARLOS 
CARDOSO:24760655
875

Digitally signed by ALEXANDRE 
CARLOS CARDOSO:24760655875 
Date: 2022.08.02 15:26:26 -03'00'

https://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/business/fi7140/
mailto:alexandre.cardoso@fujitsu.com


 

À 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022 
 
 

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DE SOFTWARE 
 
 

N5 SOFTWARE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Dr. Walmor Ribeiro, 
n. 431, Bairro Coral em Lages/SC, CEP 88.523-060, inscrita no CNPJ/MF sob n. 11.581.859/0001-
58, neste ato representada por seu procurador infra-assinado, DECLARA para os devidos fins 
que a empresa SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA, sediada na R JOSE PEREIRA 
LIBERATO, n. 525, Bairro SAO JOAO em ITAJAI/SC, CEP 88304401, inscrita no CNPJ sob n. 
07.432.517/0011-70: 
 
É empresa autorizada a sublicenciar o uso e a comercializar, instalar e prestar assistência técnica 
preventiva e corretiva dos softwares de gerenciamento e contabilização nddPrint 360 (local): 
Accounting + Cotas + Políticas + Releaser + MPS, atendendo os módulos acima ao que previsto 
no edital em análise.  
 
Declara, ainda, que a SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA contempla em seu 
quadro de funcionários técnicos qualificados e certificados no treinamento pela N5 SOFTWARE 
LTDA, possuindo a empresa condições de prestar assistência técnica necessária ao edital. 
 
A presente declaração tem validade durante todo o prazo de vigência do edital analisado. Após 
a data de assinatura desta declaração, caso o edital seja republicado ou modificados os seus 
requisitos, este documento perderá a validade.  
 
Lages, 26 de julho de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
N5 SOFTWARE LTDA 

Valmir Marcos Tortelli  
pp. Claudia Cristina de Bem  

Procuradora  
CPF: 071.021.939-39 
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