MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 04
Referência: Pregão Eletrônico n. 12/2007
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprografia e impressão
monocromática e policromática, com o fornecimento de equipamento (multifuncionais e impressoras
laser) e seus insumos, sistema de gerenciamento das impressões e reprografia efetivamente
realizadas, disponibilização de 01(um) operador para o departamento de reprografia da ANEEL e de 01
(um) técnico para atendimento de chamados técnicos e administração dos equipamentos.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2007
ESCLARECIMENTO 04
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o
edital em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 12/2007, devendo
seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no
site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

EMANUEL CÂMARA DE ARAÚJO
Pregoeiro

Esclarecimento nº 01
Anexo III – Termo de Referência do Edital, Item IV “Impressora Laser Monocromática”:
Solicita no quesito resolução “Resolução de 1200 x 1200 dpi em modo PostScript Nível
3”, há possibilidade de aceitação de resolução mínima de 1200 dpi fast, o equivalente a “1800 x 600”?
Resposta n° 01
A Resolução mínima para o ITEM IV passa a ser de 600 x 600 dpi em modo PostScript
Nível 3.
Esclarecimento nº 02
Anexo III – Termo de Referência do Edital, Item V “Impressora Laser Policromática e
Monocromática”
O equipamento Multifuncional Colorido especificado no Item II, aceita Tecnologia de
impressão Laser ou Led Colorido, é correto o entendimento de que se pode entrar com equipamento
Led no item V?
Resposta n° 02
Sim. O entendimento está correto.
Esclarecimento nº 03
Solicita-se, no ITEM V, no quesito velocidade de impressão em cores “Velocidade de
Impressão mínima em policromática de 10 ppm em modo A4 simples e em monocromática 36 ppm em
modo A4 simples”, há possibilidade de aceitação de velocidade monocromática e colorida de 32 ppm
(trinta e duas páginas por minuto)?
Resposta n° 03
A velocidade de Impressão mínima, para o ITEM V, passa a ser de 24 ppm (páginas
por minuto) em modo A4 preto e 24 ppm em modo A4 colorido simples.
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