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RESPOSTA À DILIGÊNCIA 01/2017-GELSUCC/CGE .. '(}
ADirecta Prime Soluções em Impressão Ltda. - Me CNPJn.2 24.336.079/0001-94, sedla a 031011
Avenida Pires Fernandes, 570, Setor Ae~p.9rto - Goiânia=GO---CEP:-74010~30;P(j(intermédio,,,,-
de seu representante legalALEXANDR.EOSNIZIMMERMANN,CPF:939.824.109-91 em. ,
resposta à DILlGENCIAN' 01/2017-GEJ,sUCC/CGE,vem reforçar e confirmar as informações
prestadas na propostaenviada, Cõhformê'abaixo:~ -...., ...•.
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Questão' o "" \-- , ..
/ á) em relação ào 'equipamento Tipo 11 (Estação
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Monocromática), questiona-se: A multifuncionaI de marca Okidata, modelo ES4l72LP,
/ r ", \

ofertada por essa empresa, possui a-mesma velocidade de impressão do papel de tipo carta
. \ , j

para o formato A4, qual seja,'até 47 ppm? Se não, qual a velocidade de impressão para
\ ~ ,

esse tipo de papel?' /,
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b).em relação ao equipamento Tipo I (Estação de Impressão Policrornática),

questiona-se: O equipamento de marca Okidata, modelo ES640S, ofertado por essa

empresa, possui a mesma velocidade de impressão monocromática para os fonnatos carta

e A4, qual seja, até 34 ppm? Se não, qual a velocidade de impressão deste equipamento

para esse tipo de papel?
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! CO!Jfo~mé-resposta'5!O:fabrica~ em anexo, a velocidade de impressão em formato a4/
, ./ /' , '/d"" J . , d " ,/ /'mol'locrOm}tlca,' eSse eqUipamento e e 45 ppm. /' /
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Conforme resposta do fabricante em anexo, a velocidade de impressão em formato A4 e Carta
monocromática é de 34ppm.
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Questão c

c) em relação ao equipamento Tipo I (Estação de Impressão Policromática),

questiona-se: O equipamento de marca Okidata, modelo ES6405, ofertado por essa

empresa, possui a mesma velocidade de impressão policromática para os formatos carta e

A4, qual seja, até 32 ppm? Se não, qual a velocidade de impressão deste equipamento para

esse tipo de papel?

Conforme resposta do fabricante em anexo, a velocidade de impressão em formato a4 e carta
policromática é 32ppm.
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d) em relação aos softwares gerenciais (Monitoramento e Gestão de

Recursos de Impressão, Contabilização de Bilhetagem de Impressão e de Gestão de Ativos

de Ordens de Serviço), registra-se a necessidade de indicação dos nomes dos fornecedores,

dos softwares e das versões destes últimos.

Questãod
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O software de monitoramento e recursos dé impressão, além de gestão de ativos e ordens de /
/ !

serviço é o NICVISON,fornecido pela própria fabricante, a empresa NICVI5,lbN BRASil, e a /
ve~~ão-é-a'3,Q.=--~. / /!
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! nicVision
/ .// Rua Professor Nilo Brandão, 81 - Bairro São Lourenço.
!/ /i Curitiba, Paraná, Brasil.

. Fone: 41-3014-5948.
! Email: comercial@nicvision.com.br.1/ Web: www.nicvision.com.br. ./
~ / /

Ó software de bilhetagem de impressão é o PAPERCUTNG, versão.tS, fornecido pela empresa
[Papercut-Softwa re Internatio nal,sediada-na-Au strália(httpS:ííwww.papercut.coml)

Atenciosamente,

Directa Prime Soluções em Impressão ltda-Me
ALEXANDREOSNI ZIMMERMANN
CPF:939.824.109-91
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OKI'
À CONTROLADORIA-GERALDO ESTADO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIADE GESTÃO, PLANEJAMENTOE FINANÇAS
GERÊNCIADE LICITAÇÕES, SUPRIMENTOS,CONTRATOSE CONVÊNIOS
Processo: 201711867000060, de 31/01/2017
Licitação: Pregão Eletrônico na 01/2017-CGE

RESPOSTAÀ DILIGÊNCIA N° 01/2017-GELSUCC/CGE

A OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nO 100, 5°
Andar, Bioco C, Chácara Santo António, CEP 04726-170, cidade de São Paulo - Capitai inscrita
regularmente no CNPJ sob o nO 01.619.318/0001-18, por meio de seu representante abaixo assinado
vem, em razão de questionamento efetuado pela CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS,
declarar:

A) O equipamento Multifuncional OKI ES4172LP possui a velocidade de impressão em formato carta
de 47 ppm e 45 ppm no formato A4.

B) A impressora colorida ES6405 possui a velocidade de impressão de 34 ppm em preto e branco,
tanto para os formatos carta quanto para A4.

C) A impressora colorida ES6405 possui a velocidade de impressão de 32 ppm poli cromática, tanto
para os formatos carta quanto para A4.

São Paulo, 03 de Julho de 2017.

Atenciosamente,

L4
I

Leonardo Marques
Especialista de Produtos

Open up your dreoms

OKI DATADO 8U51t.INf. LTDA.
Av.AItr.do EgldioS. Aranha. 100
5,9andar. Bloco C
04726.170. São Paulo. SP

reL:+55 (11) 3444.3500
fax: +55 (11) 3444.3501
WWW.OKI.COM.BR

RESPOSTAÀ DILIGÊNCIA N° Ol{2017-GELSUCC/CGE
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