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<< COMUNICADO >> 

 

 

Pregão Eletrônico nº 031/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, 

DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REGISTRO/SP. 

 

 Após questionamento, comunicamos às empresas interessadas em participar do 

referido certame, a indagação da empresa impetrante de forma resumida e a resposta desta 

Prefeitura Municipal: 

 

1. – Para o item 5.1.1 (Termo de Referência) MULTIFUNCIONAL LASER 

MONOCROMÁTICA, nas especificações é exigido: 5.1.1.3 Emulação: PCL6, BR-Script3, 

IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0 Conforme analise de 

diversos fabricantes para esta categoria, foi verificado que os emuladores utilizados para 

estes equipamentos em comum são: "PCL 5,6, PS3 e PDF". Sendo assim, referente as 

emulações "BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 

1.0" é uma exigência especifica ofertada por apenas 01 (um) fabricante. 

 

Pergunta 1: Visando o aumento de competitividade, participação de um maior número de 

fabricantes em condições similares de competição e por fim proporcionar uma maior 

disputa, que inexoravelmente resultará em um menor custo para administração pública, 

pedimos a avaliação desta exigência. Sendo assim, podemos considerar as emulações 

comuns conforme informado?  

 

Reposta: Como citado acima, serão aceitas impressoras compatíveis com os drivers 

“PCL 5,6, PS3 e PDF” desde que as impressoras sejam compatíveis com os sistemas 

operacionais “Windows7, 8, 8.1, 10 e 11”. 

 

 

2. – Ainda para o item 5.1.1 (Termo de Referência) MULTIFUNCIONAL LASER 

MONOCROMÁTICA, nas especificações é exigido: 

5.1.1.10 Resolução mínima de cópia: 1200 x 600 dpi Conforme analise de diversos 

fabricantes para esta categoria, foi verificado que a "Resolução mínima de cópia" utilizados 

para estes equipamentos possuem um padrão de "600 x 600 dpi". 

 

Pergunta 2: Visando o aumento de competitividade, participação de um maior número de 

fabricantes em condições similares de competição e por fim proporcionar uma maior 

disputa, que inexoravelmente resultará em um menor custo para administração pública, 
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pedimos a avaliação desta exigência. Sendo assim, podemos considerar a "Resolução 

mínima de cópia: 600 x 600 dpi"?  

 

Reposta: Prezado, após nova pesquisa, foram encontradas mais de 4 marcas que 

trabalham com equipamentos com a descrição de resolução mínima para cópia de 

1200x600, sendo assim não restringe a ampla concorrência. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 29 de março de 2022. 

 

 

 

CLAUDICIR ALVES VASSÃO 

Diretor Municipal de Políticas da Administração Pública 
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