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PREGÃO N. 30/2012 
 
Esclarecimento solicitado: 
 
De acordo com o Item 18.4 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o 
seguinte esclarecimento sobre a licitação acima: 
 
1.         Para a Impressora Multifuncional Laser Colorida do objeto desta licitação é solicitado: 
“Tecnologia laser de impressão colorida”. Entretanto, quando o mercado solicita impressora 
com tecnologia “laser” na verdade está objetivando um equipamento com sistema de 
impressão através do processo eletrofotográfico a seco. O termo “laser” advém do método 
como ocorre a fotosensibilização do equipamento, sendo que atualmente existem dois modos 
de fotosensibilização (laser e LED). Estes são comprovadamente, através de estudos 
laboratoriais, equivalentes do ponto de vista funcional. Portanto, não existe tecnologia de 
impressão “laser”, e o termo, além de estar erroneamente colocado, restringe a cotação de 
produtos com fotosensibilização através de LED. Desta forma, visando adequar as 
especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de 
participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que a 
exigência seja alterada para: “Tecnologia eletrográfica de impressão colorida”. 
 
2.         Para o Software do objeto da presente licitação é solicitado: “O software de 
gerenciamento das impressões deverá ser instalado no Setor de Reprografia do TRESC, em 
hardware fornecido pelo contratante”. Entretanto, para que o software de bilhetagem funcione 
corretamente, será necessário que o hardware fornecido tenha sistema operacional Server 
(Windows Server 2008 R2). Contudo, fica a dúvida de quem irá prover esta questão 
(contratante ou contratada). Deste modo, visando atender do melhor modo possível ao Edital, 
questiona-se: O sistema operacional server também será provido pela contratante? 
  
 
Resposta: 
 
Prezado Senhor, 
 
Em atenção aos esclarecimentos solicitados, a unidade requisitante (Coordenadoria de Apoio 
Administrativo) prestou as seguintes informações: 
 
1) A tecnologia laser é comum no mercado, havendo vários fabricantes com equipamentos 
aptos a competir no certame.  
 
2) O TRESC fornecerá o sistema operacional (Windows XP Professional, Windows 7 
Professional, 2003 Server ou 2008 Server), juntamente com o equipamento para instalação do 
software de gerenciamento de impressões, o qual deve ser compatível com todos os sistemas 
operacionais citados nos itens 1.2.3 e  2.2.3 do Anexo I do edital. 
 
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 
 


