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ESCLARECIMENTOS DE PRETENSOS LICITANTES 

 

Assunto: Pregão Eletrônico nº 001/2011  - Serviços de Impressão, via rede 
e/ou mainframe. 

 
1 – Em relação a Solução de Distribuição de Relatórios na WEB, quando há referência a 
apresentação de páginas, devemos entender que é esperado o efeito dinâmico de 
paginação (efeito de virar a página com o posicionamento do mouse sobre a lateral ou 
canto da folha – Page Flipping)? 
 
Resposta:  SIM 
 
2 – Em relação a pesquisa TEXTO, devemos entender que se deseja a possibilidade de 
pesquisa textual (em toda a base documental ou parte dela) de forma que fornecida uma 
ou mais palavras retorne os arquivos em que aparecem, para escolha do desejado? 
 
Resposta:  SIM 
 
3 - Em relação a criptografia, entendemos que o sistema pedido aceitará somente a 
criptografia via uma memória DIMM interna ao equipamento de impressão, não sendo 
permitido uso de dispositivos externos a impressora para criptografar os dados, esta 
correto nosso entendimento ? 
 
Resposta:  SIM 

 
4 - Solicitamos que seja esclarecido se a marca e modelos dos equipamentos ofertados 
no certame deverão ser idênticos aos existentes no atualmente parque localizado no 
PRODERJ/Unidade Maracanã, Rua São Francisco Xavier, 524/2º andar, bloco 1F – 
Maracanã/RJ, ou poderá ser ofertado equipamento que atenda a toda a especificação 
solicitada no Edital? 

Resposta:  Os equipamentos poderão ser similares em marcas, mas tem que atender ao 
objeto e as especificações constantes no TR. O termo idêntico, quer refletir às 
características técnicas para o atendimento do objeto e aos próprios equipamentos 
ofertados pelo licitante.  
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Continuação 
 
5 - Preciso que o formulários em anexo sejam preenchidos para que possamos 
dimensionar corretamente a solução solicitada no Termo de Referência em anexo. 
 
Anexo também 02 formulários para preenchimento e devolução. 

1- Qual o atual fornecedor da solução hoje já implantada? 
2- Qual solução é utilizada? 
3- Quais os modelos de equipamentos? 

 
Algumas observações para apoio, se faz necessário. 
 
- O item 2.12, criptografia de envio de dados de impressão, é obrigatório? A PRODERJ 
tem alguma sugestão da solução a qual cita? 
 
- Para o item 2.13, a PRODERJ  não aceitaria uma modalidade TANDEM? 
 
- O item 2.23 esta orientado a publicação gráfica, Xerox. Podemos ter mais detalhes e 
exemplos do que a PRODERJ precisa? 

 
Resposta: Solicitamos atender ao subitem 12.2.4 alínea b) do Edital, relativo a 
possibilidade de vistoriar o local de instalação da solução. 


