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Leite da Costa
Antonio De Lira Junior <adljunior@simpress.com.br>
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segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 11:33
Misumi, Mauricio Kioshy (PPS - Public Sector Brazil); Matheus Leite da Costa;
Fabiana Gomes Esteves
Re: Dúvida sobre driver de impressora

Fri ri:r:

lìr ;r,lnto:

F'r r;rad,) lVlatheus,

bom dia

[]t srje tìu€r a Microsoft encerrou o suporte para o Windows XP a HP encerrou o desenvolvimento de novos drivers
"a esse SO, dessa maneira a HP não desenvolveu um driver específico para este modelo.
tra
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'lrlicitação da revenda em questão e pertinente, pois a HP realmente não tem mais suporte para Windows XP,
utilizar drivers genéricos ou de equipamentos anteriores com a linguagem de impressão PCL 5,

F,c ',::'m é possível
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[ir r lVli:;unri, Mauricio Kìoshy (PPS - Public Sector Brazil) <mauricio.misumi@hp.com>
E r ,riad r: sexta-feira, janeiro 31,2020 8:29 AM
F'a'i:r: Í\latheus Leite da Costa; Fabiana Gomes Esteves; Antonio De Lira Junior
lrs ;;runtr: tìE: Dúvida sobre driver de impressora
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ì:N( ÂC':Este e-mail é um e-maíl externo. Não clique em links ou abra anexos, exceto se você reconheça quem enviou e
iriir
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Çr:ê cs conteúdos do links ou do anexo são seguroS.
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o lvlatheus
.rivi:;ãc de impressi)ra da HP está com a Simpress, que é uma empresa da HP, e toda a linha
c: ";roratiye está sob gestão deles,
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( r ltio a Fabiana e o L.ira para que possam nos ajudar a direcionar internamete na Simpress e assim
vi rific,lr {3ssa questão.
( ) ilrtc nic,.lira@simpr,lss.com.br e @fabiana.esteves@simpress.com.br podem por favor direcionar

iir 'i:rn'ìnìente para qlre respondam ao Matheus do centro paula souza?
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HP Brasil
Alameda Xingu 350

Ed.iTower-Bandar
Barueri - SP
Alphaville - 06455-030
From: Matheus Leite da Costa <matheus.costa@cps.sp.gov.br>
Sent: Thursday, January 30,2020 4:41 PM
To: Misumi, Mauricio Kioshy (PPS - Public sector Brazil) <mauricio.misumi@hp.com>
Subject: Dúvida sobre driver de impressora
Prezado Maelrício, boa tardel
Segue abaixo um breve relato dos fatos:
Estamos com uma licitação em andamento, para aquisição de impressoras e o nosso edital constou a
segui nte especificação :
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F|CAçÃO DO OBJETO

UND.
MENS

QUANT

UND

447

M PRESSORA LASER MONOCROMÁïCA

Tecnologia de lmpressão: Laser, monocromática
Duplex: Automático
Ciclo Mensal: 50.000 páginas
Processador: 600 Mhz

Velocidade: 35 ppm
Resolução: 1200 x 1200 dpi

Memória: 128 Mb
lnterfaces:
- 01 usB 2.0
02 01- Rede Ethernet 1.01rc0/IO0O
Papeis Suportados: A4, A5 A6, 85, Envelopes (C5, 85, DL)

Transparências
Bandeja de Entrada: capacidade para 250 folhas (200 folhas na

bandeja principal e 50 folhas na bandeja multiuso)
Bandeja de Saída: 150 folhas

Emulação: PCL5, PCL6 e Post Script 3
Sistemas Operacionais Suportados: Windows Server 2003 - 2008 e

2012;Windows XP - 7 .0 - 8.1-; Mac OS (10.8, 10.9 E 10.10);

Garantia: 12 meses
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Acessórios: - Manuais Técnicos - Tonner inicial para no mínimo 2.000
páginas- Cabo USB
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)tì0 t\l404DW.

foi a vencedora do item em questão e ofertou a impressora

HP

-

Modelo:

LASERJET

ofertar produto sem suporte para Windows XP.
mesrna interpôs recurso administrativo e mantivemos a sua desclassificação. Constatamos novamente
1ue o site da HP não disponibiliza driver para a LASERJET M404DW.
cì, RtPiìlMlG por sua vez, insiste que seu produto possuisuporte para Windows XP e que existem drivers de
,.ltescla:;sificamos a empresa por

ll,

l'Írrcei rr)s compatíveis.
::'iìre sanar esta questão, necessitamos da ajuda da HP para nos
t,rl404,Cw possui suprorte para Windows XP.
i:.rn

informar se a impressora

LASERJET

caso positivo, fornecer o link para consulta.

It,lcp;dsçe desde já a sua atenção.

i:iespeil:osamente,
\llatlrerr,; Leite da CosÍa
:ìl
.rsp rndendo pelo Nírcleo de Conrpras
...;rrtt o Faula Souza
f
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contidas nesta mensagem e em seus arquivos anexos são destinadas exclusivamente ao (s) endereço (sJ acima indicado (s) e podem
:r;nte; irí:rmaçõesconfidenciais.Sevocênãoforodestinatárioautorizadoarecebêìa,favorretornáìaaoremetenteedepoisapagá-ladefinitivamente.
\ rì:sse casr), é proibido por k:i qualquer uso ou divulgação das informações.
1t; inforrn.ações
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