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QUESTIONAMENTO: 

 

 

No item 3.1.1.2 na página 29 do edital no parágrafo 9, onde indica (Permitir emulação de 

linguagens PCL5, PCL6 e PostScript 3), tendo em vista que nem todos os equipamentos possuem 

o PostScript 3, solicito a inclusão do (BR-Script 3), desta forma poderiam beneficiar mais 

fabricantes que usam linguagem similar, no caso do BR-Script 3, pois possui todas as 

características do PostScript 3. 

  

No item 1.2.1.2, página 29, parágrafo d) onde está descrito (Permitir configuração do 

equipamento para economia de energia e seleção do nível de cobertura do toner), onde refere-se 

a seleção de nível de cobertura de toner, é o mesmo que imprimir em modo rascunho? 

Pois a maioria das máquinas deste porte não tem a função de calcular nível de cobertura, somente 

imprimir em modo rascunho. O mesmo se aplica para o item 3.1.2.2, parágrafo d). 

 

RESPOSTA: 

 

Prezado Senhor, 

 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, foi consultada a unidade responsável, que 

assim respondeu: 

 

Quanto ao primeiro questionamento: O item informa que o Driver do equipamento deve permitir 

a emulação de, no mínimo, as linguagens PCL5, PCL6 e PostScript 3. Nada impede que emule 

também outras linguagens. Dessa forma, incluir a linguagem BR-Script 3 seria restringir ainda mais 

os equipamentos participantes da licitação, ao invés de ampliar a concorrência, visto que os 

equipamentos deveriam emular (além das linguagens citadas acima) também a BR-Script 3. Se o 

fabricante/vendedor puder garantir que o Driver BR-Script 3 trabalhe em compatibilidade com o 

Post Script 3, emulando todas as suas funcionalidades sem perda de desempenho e qualidade, o 

equipamento atenderá as características do Edital. Lembrando que qualquer falha nessa emulação 

será identificada durante os testes de aceite do equipamento, e, caso essas falhas ocorram, o 

equipamento poderá ser recusado. 

 

Em relação à outra questão, assim informou a unidade responsável: a seleção do nível de 

cobertura do Toner se refere à seleção da qualidade de impressão (Rascunho, Normal, Alta 

Qualidade, etc...). 

 
Atenciosamente, 

 

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 

Coordenadora de Julgamento de Licitações  


