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TERMO DE REFERÊNCIA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 

 
1. JUSTIFICATIVA 
CONSIDERANDO a necessdade de cada escolar possuir um impresora que atenda sua 

rotina diaria de impressões; 

CONSIDERANDO a não existencia de uma empresa especializada em manutenção de 

impressoras; 

CONSIDERANDO que ao locar um impressora para cada escola, a mesma fica 

dispensada de realizar aquisição de suprimentos tendo em vista que a empresa 

ganadora, fornecerá todos os suprementos como também sua respectiva manunteção; 

CONSIDERANDO que ainda estamos em um período pandémico, necesitando de 

realizar contantes impressões para que seja trabalhado com os alunos da Rede 

Municipal. 

CONSIDERANDO que 100% das Escolas Municipais do Moreno dependem 

esclusivamente dos recursos do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola), para 

realizar tais aquisições de matrial permanentes, onde poderia ser investido em outro 

bem que a mesma venha a necessitar. 

JUSTIFICAMOS a contratação de uma empresa de locação de impressoras para as 

Escolas da Rede Municipal de Ensino.  

 

2. OBJETO 
Constitui-se objeto desta Licitação, a contratação, de empresa especializada na locação 
de impressora para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência 
técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e 
insumos de acordo com as especificações e demais detalhamentos consignados em 
anexos. A presente locação destina-se para as Escolas da Rede Municipal considerando 
a demanda de impressões existente. 
 
2.1 Caso haja descontinuidade na produção de algum equipamento ofertado, a critério 

do órgão gerenciador, poderá ser aceito modelo ou versão superiores, desde que 
não haja majoração de preço e que o novo equipamento atenda a todas as 
exigências deste Edital.  
 

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
a. A modalidade de licitação será o Pregão Eletrônico e terá como critério de 
julgamento o Menor Preço Global; 
 
b. Os preços finais globais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços 
globais estimados pela Administração, de acordo com o Anexo I deste Termo de 
Referência, sob pena de desclassificação da proposta; 
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c. O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, independentemente da 
declaração do licitante; 
 
d. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos envolvidos na 
entrega dos bens, bem como os custos de mão de obra e encargos decorrentes de 
despesas administrativas, de segurança e de transporte, inclusive quaisquer tributos, 
sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer 
outra natureza resultantes da execução do contrato. 
 
e. O presente processo licitatório do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, enseja maior 
vantajosidade à Administração, uma vez que ocasiona celeridade, eficiência, e respeito 
ao interesse público, sem que haja o prejuízo à competitividade. Ademais, restou 
demonstrado que a viabilidade técnica e econômica estaria prejudicada caso o 
procedimento fosse realizado por item. 
 
4. DO PREÇO ESTIMADO 
O valor máximo global admitido para a presente contratação será de R$ 802.200,00 
(oitocentos e dois mil e duzentos reais). 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas em decorrência do objeto deste Termo de Referência correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.001 
PROGRAMA: 1109 
FUNÇÃO: 12 
SUBFUNÇÃO: 361 
AÇÃO: 2.076 
DESPESA: 3.3.90.39.00 
FONTE: 500.001 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1  A proponente vencedora deverá fornecer todo o material de consumo, insumos e 
acessório necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos.  
 
6.2  O fornecimento de papel é de responsabilidade do CONTRATANTE.  
 
6.3  A impressora multifuncional que tenha a opção de digitalizar deverá ficar com o 
dispositivo de scanner habilitado.  
 
6.4 O fornecimento de cabo USB, quando a impressora não estiver conectada em rede, 
será de responsabilidade da CONTRATADA.  
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 6.5 A título de aceitabilidade da especificação técnica de velocidade de impressão, 
será considerada válida a velocidade mínima em página por minuto (ppm) para papel 
A4 ou Carta conforme ISO/IEC 24734:2014.  
 
6.6  Para todos os modelos de equipamentos admite-se a utilização de bandeja 
adicional para atendimento à capacidade total de folhas exigidas;  
 
6.7 A assistência técnica dos equipamentos será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive todos os seus custos.  
 
6.8 A proponente vencedora deverá prestar manutenção preventiva no momento da 
assistência técnica corretiva, visando à supervisão geral dos equipamentos, verificando 
condições de funcionamento do cilindro, realizando limpeza geral interna e mantendo 
materiais de consumo, tais como toner, tinta, cilindro, revelador e demais materiais 
necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE;  
 
6.9 A CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e periodicamente, de 
acordo com a determinação do fabricante do equipamento utilizado e especificada no 
manual técnico do equipamento. 
 
6.10 A proponente vencedora deverá prestar assistência técnica corretiva, mediante 
solicitação da CONTRATANTE, para eliminação de defeitos porventura ocorridos, sem 
ônus para a CONTRATANTE.  
 
6.12 A CONTRATADA deverá fornecer transformadores e adaptadores, quando 
necessário, para a devida instalação dos equipamentos;  
 
6.13 A entrega do EQUIPAMENTO pela CONTRATADA será efetuada na Sede da 
Secretaria de Educação do Moreno, localizada à Rua 15 de Novembro, nº 136 – Centro 
– Moreno – Pernambuco, no horário das 08:00h às 13:00h, mediante agendamento 
pelo telefone (81) 3535.0641/99170-1214, onde o EQUIPAMENTO será conferido e 
recebido por servidor designado pela Superintendência Administrativa. 
 
6.14 O objeto da presente licitação será recebido: 
 
a) Provisoriamente, no prazo de até 03(três) dias úteis, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade 
e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo; 
 
b) Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, conforme o item 6.1., após a 
verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
 
c) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações 
diferentes das constantes no ANEXO I apresentados na proposta, devendo a sua 
substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 6.5 abaixo. 
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6.15 Caso o(s) objeto(s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de 
recusa, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser 
substituído, no prazo máximo abaixo fixado: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Secretaria de Educação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
6.15 A licitante deverá apresentar comprovação do fabricante dos equipamentos que 
possui programa de destinação ambientalmente correta a ser dada a todos os recipientes 
e resíduos dos suprimentos, em conformidade com a legislação Lei nº 12.305/2010 e os 
preceitos de preservação ambiental; 
 
6.16 Todas as impressoras e multifuncionais, para efeito de auditoria, deverão possuir 
recurso de contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware, 
independentemente do software de gestão, para confirmação dos quantitativos 
informados nos relatórios; 
 
6.17 Fornecimento de equipamentos novos e sem uso, devidamente instalados; 
 
6.18 Fornecimento dos suprimentos: toner, e kits de manutenção novos e originais do 
fabricante das impressoras e multifuncionais ofertados; 
 
6.19 Fornecimento de suporte técnico quando necessário; 
 
6.20 Fornecimento de assistência técnica on-site; 
 
6.21 Fornecimento de Sistema Informatizado de Registro de Ocorrências, via web, para 
gestão e acompanhamento dos chamados técnicos. O hardware a ser utilizado, neste 
caso, será fornecido pela CONTRATADA; 
 
6.2 2 Gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização de 
atendimento gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos 
defeituosos; 
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6.23 Os equipamentos deverão ser disponibilizados em cada unidade e local definido pela 
CONTRATANTE; 
 
6.24 A licitante deverá apresentar prospectos das unidades de impressão oferecidas para 
os serviços no idioma português ou com a devida tradução; 
 
6.25 Tendo em vista a proteção à saúde do usuário, bem como a necessária 
confiabilidade dos equipamentos, os modelos propostos devem atender às normas 
internacionais da segurança à saúde; 
 
6.26 As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro 
do período de vigência contratual, serão de responsabilidade da Contratada; 
 
6.27 Todos os equipamentos deverão suportar a impressão com o uso de papel reciclado; 
 
6.28 As unidades deverão funcionar em rede; 
 
6.29 Todos equipamentos NOVOS 1° USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO  
 
7.0. Procedimentos de Teste e Inspeção 
 
7.1. A devida comprovação do cumprimento dos requisitos técnicos dos equipamentos, do 
sistema de bilhetagem e do controle de cotas ofertados, será realizada através da analise de 
documentos (datasheets/manuais/ou documentos provenientes do fabricante, que 
assegurem o atendimento ao requisito técnico solicitado) fornecidos pelos fabricantes deles; 
 
7.2 Caso seja de interesse da unidade CONTRATANTE, para homologação dos equipamentos e 
sistemas ofertados, será solicitada apresentação de amostras a licitante, classificada 
provisoriamente em primeiro lugar na etapa de lances. A avaliação das amostras se dará sob 
as seguintes regras: As amostras deverão ser encaminhadas no prazo de ate 10 (dez) dias 
uteis a partir da solicitação. 
 
7.3. A avaliação das amostras será realizada na localidade da unidade CONTRATANTE. Para os 
grupos com mais de uma unidade participante, será definido uma unidade para realização da 
prova de conceito. 
 
7.4. A avaliação das amostras será agendada em ate 5 (cinco) dias uteis a partir da data de 
entrega dos equipamentos e sistemas da amostra; 
 
7.5. Para a avaliação das amostras, a LICITANTE deverá fornecer um equipamento de cada tipo 
utilizado na solução de proposta, além dos manuais e documentos técnicos que comprovem o 
atendimento dos requisitos técnicos especificados. 
 
7.6. Os equipamentos fornecidos deverão preferencialmente serem novos, de primeiro uso e 
possuírem marca e modelo em conformidade com a proposta comercial da licitante. Os 
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insumos devem estar em quantidade suficiente para a realização dos testes envolvidos na 
prova de conceito. Não serão admitidos equipamentos divergentes da proposta comercial. 
 
7.7. A logística, transporte, instalação e configuração dos equipamentos serão realizados por 
técnico da licitante, sem ônus a CONTRATANTE; A avaliação das amostras será acompanhada 
por técnico da empresa licitante que efetuara a instalação, configuração e operação dos 
equipamentos e sistemas. 
 
7.8. Os equipamentos e os sistemas terão todos os requisitos técnicos solicitados testados, 
para conferir atendimento às expectativas propostas. 
 
7.9. Para os sistemas de bilhetagem e controle de cotas, a LICITANTE terá ate 72h para efetuar 
a instalação e configuração do serviço. Serão testados todos os requisitos explicitados neste 
Termo de Referencia. 
 
7.10. Apos os testes, o responsável na unidade CONTRATANTE emitira declaração de 
conformidade ou não conformidade da avaliação das amostras, incluindo informações e 
medidas obtidas no teste; 
 
7.11. Os equipamentos deverão ser desmontados e retirados da unidade CONTRATANTE no 
prazo de 24h uteis apos a realização da avaliação das amostras. 
 
7.12. Os requisitos de performance apresentados estão definidos para atender, em alguns 
casos, 90% da performance declarada como requisitos básicos. A justificativa para tal 
flexibilidade na mensuração do desempenho deve-se ao fato da CONTRATANTE não possuir 
equipamentos científicos para realizar a analise de performance com precisão absoluta. Desta 
forma, para eventual margem de erro de medidas cronografias, as analises das performances 
serão realizadas usando equipamentos simples, como relógios cronômetros, baseados em 
unidade de segundo. Entretanto, a performance declarada nos manuais técnicos dos 
equipamentos deverá ser igual ou superior aos requisitos apresentados nesta especificação. 
 
7.13. A avaliação das amostras visa tão somente diminuir o risco do fornecimento de 
equipamentos em desconformidade com os requisitos. A aprovação na prova de conceito não 
caracteriza Recebimento Definitivo da Solução de TI, bem como não exime a contratada de 
atender a todos os demais requisitos contratuais. Durante a implantação do projeto e 
fiscalização contratual, na hipótese de identificação de não conformidade com algum 
requisito, estará a CONTRATADA responsável por quaisquer irregularidades. 
 
7.14. A PREFEITURA DE MORENO se reserva o direito de não aceitar a prova de conceito, 
independentemente da informação contida na proposta, caso nos testes de homologação o 
equipamento ou sistema, não seja capaz de cumprir as especificações exigidas. 
 
7.15. O licitante que for reprovado na prova de conceito não terá direito a qualquer 
indenização. 
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7.16. Caso a licitante se reprovada, desconsiderada ou desclassificada, na prova de conceito 
seja, o licitante com a segunda melhor oferta será convocado e assim, sucessivamente, ate 
que se identifique o licitante que atenda por completo os requisitos da prova de conceito. 
 
7.17. Será emitido um relatório sucinto descrevendo os testes realizados e contendo a 
aprovação ou não na prova de conceito. 
 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da 
Lei nº 8.666/93, as seguintes: 
 
i. Obedecer às especificações constantes neste Termo; 
ii. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas 
de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 
responsabilidade da contratada; 
iii. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado neste termo; 
iv. O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-se-á como 
infração contratual; 
v. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou  
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 
vi. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, 
confirmados por escrito; 
vii. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do 
contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no 
custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de 
deslocamento necessários a prestação dos serviços objeto deste Termo; 
viii. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 
8.666/93, atualizada. 
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
i. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
ii. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais; 
iii. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 
iv. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, 
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e 
empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 
v. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
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vi. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as 
especificações são as mesmas descritas neste termo de referência; 
vii. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as 
razões de sua não adequação aos termos contratuais; 
viii. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 
o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 
ix. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da 
sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente, 
garantindo sua conformidade com o objeto licitado. 
 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 
 
b) Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem 
algum outro que não tenha originado de contratação. 
 

11. DO PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até o trigésimo dia, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por representante da 
Contratante, observando: 
 
10.2. A Nota Fiscal somente será aceita se nela estiver discriminado detalhadamente a 
prestação do serviço objeto deste Termo. 
 
10.3. A Nota Fiscal com defeitos ou vícios deverá ser retificada, substituída ou 
complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem 
quaisquer ônus para o Contratante. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação. 
 

12. DA FISCALIZAÇÃO 
a) A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria de Educação por meio de 
unidade competente na forma que lhe convier; 
 
b) À Secretaria de Educação é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização; 
 
c) A supervisão por parte da Secretaria de Educação, sob qualquer forma, não isenta 
ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
 

13. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
O prazo para a assinatura do Contrato deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data do recebimento da convocação e em conformidade com o art. 64 da Lei nº 
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8.666/93. 
 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do contrato tem prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura 
do mesmo, nos termos do inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 

15. DAS PENALIDADES 
A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a Contratada às seguintes 
penalidades, assegurando o contraditório e a ampla defesa na forma do Art. 87 da Lei 
Federal n° 8.666/1993. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com 
base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

17. DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca do Moreno para discussões de litígios decorrentes do 
objeto deste instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
se julgue. 
 

18. ANEXOS 
Integram o presente Termo de Referência os seguintes anexos: 
 
a) Anexo I – Especificações do Objeto. 
 
 
Moreno, 07 de Fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Marinalva Conceição de Véras 
Secretária Municipal de Educação 

Mat. 34.282 
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ANEXO I – PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS DO OBJETO 
 
 

ITEM 
SUB  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

UNID./ 
Período 

QTD 
VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÉDIO 

MENSAL 

VALOR 
MÉDIO 
ANUAL 

1 
 

MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO – TIPO I 
Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em 
formato A4 ou no formato carta, Resolução mínima 
de impressão: 1200x1200dpi, Memória RAM com no 
mínimo 256MB, expansível até 512MB 
Processador: mínimo de 600Mhz, ciclo mensal de 
impressão de no mínimo 100.000 páginas 
Impressão duplex incorporada, Tempo máximo de 
impressão da primeira página: 10 segundos 
Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 
250 folhas, Capacidade de saída de papel: mínimo de 
150 folhas, Bandeja multiuso ou bypass com 
capacidade para até 50 folhas, Gramatura do papel: 
60 - 199g/m², Linguagens de impressão: Post Script, 
PCL6, Recurso de impressão mediante senha 
(impressão segura), USB para impressão direta 
através de dispositivos móveis, Recursos de 
digitalização, Alimentador automático de originais de 
no mínimo 50 folhas, Digitalizar para: E-mail, Pasta 
(SMB/FTP) e USB, sem utilização de 
microcomputador, Formato de arquivo, igitalizado: 
TIFF, JPEG, PDF e PDF/A, Solução via SW HP MFP 
Scan, Arquivos nos formatos PDF Pesquisável e 
Editável, Solução de bilhetagem básica: Bilhetagem 
para até 500 usuários locais para bilhetagem de 
impressão, cópia e digitalização por usuário 
compatível com solução de bilhetagem contabilização 
de impressão e digitalização. 
FRANQUIA 5.000 PAGINAS POR EQUIPAMENTO   
 

12 
Meses 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 353,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
8.833,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
105.999,96 

2 
Impressão Monocromática A4 referente ao 
equipamento – TIPO I, ESTIMADO ANUAL. 

Und 
1.500.

000 
R$ 0,08 

 
R$ 120.000,00 

3  

MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA -TIPO II. 

Tecnologia de impressão: Tecnologia de jato de 
tinta de 4 cores (CMYK) Resolução máxima de 
impressão:4800 x 1200 dpi otimizados Velocidade 
de impressão: Negro 13 ppm , Color 7 ppm IÁrea 
máxima de impressão:21,5 – 119,9 cm Velocidade 
de impressão:13 ppm  em preto, 7 ppm em cores 
Velocidade de impressão duplex:6 ppm  em preto / 
4,5 ppm  em cores Paleta de tinta: Preta, Ciano, 
Magenta e Amarela Configuração de tinta:4 
tanques de tinta individuais Tinta de reposição: 
Garrafa de tinta Preta: Rendimento de aprox. 6.000 
páginas. Garrafa de tinta Ciano, Magenta, Amarela: 

12 
meses 

10 

 

 

R$ 206, 67 

 

 

R$ 
2.066,67 

 

 

R$ 24.800,04 
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Rendimento de aprox. 6.500 páginas. Recomenda-
se o uso de garrafas de tinta originais para ter o 
melhor rendimento e a melhor qualidade de 
impressão Sistemas operacionais: Windows® 10, 
Windows® 8, 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows® 7 (32 
bits, 64 bits), Windows VistaTM (32 bits, 64 bits), 
Windows® XP SP3 (32 bits), Windows® XP 
Professional x64 Edition, Windows Server® 2012 
R26, Windows Server® 20126, Windows Server® 
2008 R26, Windows Server® 20086, Windows 
Server® 2003 R26, Windows Server® 20036, Mac 
OS® X 10.6.8 - 10.11.x7, Temperatura: Em 
operação: 10 °C a 35 °C, Armazenamento: -20 ° a 40 
°C, Nível de ruído: Potencia: 6,4 B(A) Presión: 51 
dB(A), Dimensões: Impressão: 51,5 x 55,9 x 20,5 cm 
Armazenamento: 51,5 x 36 x 20,5 cm, Peso:6,6 kg, 
Características Ecológicas: Cumpre com as normas 
de ENERGY STAR®, cumpre com os requisitos de 
RoHS 
Com  solução de bilhetagem contabilização de 
impressão e digitalização 
FRANQUIA 2.500 POR EQUIPAMENTO 
 

 4 
Impressões Coloridas e Monocromáticas a jato de 
tinta referente ao equipamento –TIPO II, ESTIMADO 
ANUAL. 

Und 
300.0

00 
R$ 0,50 R$ 150.000,00 

5 
 

 

MULTIFUNCIONAL COLORIDA LASER –TIPO III. 
Velocidade de impressão: mínima de 28 ppm em 
formato A4 ou no formato carta, Painel colorido 
sensível ao toque a partir de 4,0" polegadas, Memória 
RAM com no mínimo 512MB, Processador: mínimo 
de 1,2Ghz, Ciclo mensal de impressão de no mínimo 
50.000 páginas, Resolução mínima de impressão: 
1200x600dpi 
Impressão duplex incorporada, Tempo máximo de 
impressão da primeira página monocromática e 
colorida: 12 segundos, Alimentação do papel 
bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas 
Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas, 
Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 
50 folhas, Gramatura do papel: 60 - 175g/m², 
Linguagens de impressão: PDF, PCL 6 e Post Script 
nível 3, USB para, impressão direta através de 
dispositivos móveis 
Impressão utilizando tecnologia wireless através de 
recurso nativo do fabricante, Recursos de 
digitalização, Alimentador automático de originais de 
no mínimo 50 folhas, Digitalização duplex em única 
passagem sem intervenção do usuário 
Digitalizar para: E-mail, pasta e USB, sem utilização de 
microcomputador, Digitalização em preto/branco e 
colorida, Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG 
e PDF Digitalização direto para GoogleDrive, Gmail, 
Dropbox e Sharepoint (Recurso nativo ou via 
software) Solução de digitalização para arquivos 
pesquisáveis e editáveis através de opção disponível 

12 
meses 

03 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 1.733,33 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 
5.200,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 62.400,00 
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no próprio painel do equipamento (Solução nativa ou 
via software externo com comunicação com o 
dispositivo) 
Eliminação de página em branco, Auto-orientação do 
documento, Com solução de bilhetagem 
contabilização de impressão e digitalização 
FRANQUIA 1.500 POR EQUIPAMENTO  
 

6  
Impressões Coloridas e Monocromáticas a jato de 
tinta referente ao equipamento –TIPO II, ESTIMADO 
ANUAL. 

Und 
300.0

00 

 
R$ 1,13 

 
R$ 339.000,00 

 
 

Valor total anual R$ 802.200,00 

 
 


