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PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/22 - ESCLARECIMENTOS Nº 01 
 

Na minuta do Contrato na Cláusula 2, itens de 2.1. a 2.2.8. 
 
ONDE SE LÊ:  
 
CLÁUSULA 2 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS MODELOS DE EQUIPAMENTOS 
 
2.1.1. Modelo - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, TAMANHO ATÉ A4: 
 
- Quantidade: 10 unidades; 
- Tipo do equipamento: Multifuncional Laser Colorida; 
- Funções: Impressão, Cópia e Digitalização; 
- Velocidade de impressão e cópia: 45 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Velocidade de digitalização - monocromática: 60 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Velocidade de digitalização - colorida: 45 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Impressão duplex automático; 
- Digitalização duplex em passada única; 
- Digitalização: Pasta de Rede, USB e E-mail; 
- Capacidade de entrada: 500 folhas ou acima; 
- Capacidade do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 100 folhas ou acima; 
- Capacidade de saída: 500 folhas ou acima;  
- Conexões: Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0; 
- Processador: 800mhz ou acima; 
- Memória: 2GB ou acima; 
- Disco Rígido: 320GB ou acima; 
- Porta USB 2.0 para impressão direta; 
- Volume mensal de páginas recomendado: 3.000 a 17.000 páginas ou acima. 
 
2.1.2. Modelo - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (P&B), TAMANHO ATÉ 

A4: 
 

- Quantidade: 20 unidades; 
- Tipo do equipamento: Multifuncional Laser Monocromática (P&B); 
- Funções: Impressão, Cópia e Digitalização; 
- Velocidade de impressão e cópia: 57 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Velocidade de digitalização - monocromática: 57 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Velocidade de digitalização - colorida: 45 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Impressão duplex automático; 
- Digitalização duplex em passada única; 
- Digitalização: Pasta de Rede, USB e E-mail; 
- Capacidade de entrada: 500 folhas ou acima; 
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- Capacidade do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 100 folhas ou acima; 
- Capacidade de saída: 500 folhas ou acima; 
- Conexões: Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0; 
- Processador: 800mhz ou acima; 
- Memória: 1,5 GB ou acima; 
- Disco Rígido: 320GB ou acima; 
- Porta USB 2.0 para impressão direta; 
- Volume mensal de páginas recomendado: 5.000 a 28.000 páginas ou acima; 
 
2.2. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.2.1. Equipamentos novos ou seminovos, em regime de locação, assistência técnica e 
manutenção “on-site” com fornecimento de insumos. 
 
2.2.2. Deverão ser observadas as especificações técnicas mínimas e as quantidades, por modelo 
de equipamento, previstas neste termo de referência; 01 Funcionário/técnico residente “on-site” 
para prestar serviços, dentro nas dependências do DAE. 
 
2.2.3. Efetuar a substituição “imediata” de suprimentos das impressoras/copiadoras quando 
solicitado pelo usuário/setor. 
 
2.2.4. Fornecer os Suprimentos/Consumíveis 100% novos (Cartuchos de Toner, Kit de Imagem, 
Kit de Manutenção e Peças). 
 
2.2.5. Entregar os equipamentos no prazo previsto na Cláusula 4.  
 
2.2.6. Entregar, distribuir, instalar e configurar todos os equipamentos nos locais estabelecidos 
de acordo com a programação a ser definida pelo DAE. 
 
2.2.7. A assistência técnica deverá compreender a manutenção preventiva (que consiste em 
atendimentos regulares e uma série de procedimentos destinados a manter os equipamentos 
em seu perfeito estado de uso compreendendo inclusive, substituições de peças, ajustes e 
reparos necessários) e corretiva, nos casos em que o equipamento apresentar problema que 
impeça seu perfeito funcionamento. 
 
2.2.8. A CONTRATADA deverá ainda disponibilizar equipamentos de “BACKUP” do mesmo 
modelo e funcionalidades, a fim de substituir os mesmos que não puderem ser consertados 
dentro do prazo estabelecido no SLA e precisarem ser retirados para reparo ou troca por 
qualquer tipo de defeito. 
 
LEIA-SE: 
 
CLÁUSULA 2 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS MODELOS DE EQUIPAMENTOS 
 
2.1.1. Modelo - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, TAMANHO ATÉ A4: 
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- Quantidade: 10 unidades; 
- Tipo do equipamento: Multifuncional Laser Colorida; 
- Funções: Impressão, Cópia e Digitalização; 
- Velocidade de impressão: mínimo 40 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Velocidade da cópia: mínimo 38 CPM ou acima; 
- Velocidade de digitalização – mínimo monocromática: 43 PPM ou acima; 
- Velocidade de digitalização – mínimo colorida: 38 PPM ou acima; 
- Painel do equipamento: Tela Touch Screen mínimo 07 polegadas 
- Bandeja de entrada: mínimo 500 folhas ou acima; 
- Capacidade de saída: mínimo 250 folhas ou acima; 
- Memória: mínimo 1GB ou acima; 
- Processador: mínimo 01Ghz; 
- Ciclo mensal: 100.000 páginas;  
 
2.1.2. Modelo - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (P&B), TAMANHO ATÉ 
A4: 

 
- Quantidade: 20 unidades; 
- Tipo do equipamento: Multifuncional Laser Monocromática (P&B); 
- Funções: Impressão, Cópia e Digitalização; 
- Velocidade de impressão: mínimo 50 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 
- Velocidade da cópia: mínimo 40 CPM ou acima; 
- Velocidade de digitalização – mínimo monocromática: 43 PPM ou acima; 
- Velocidade de digitalização – mínimo colorida: 38 PPM ou acima; 
- Painel do equipamento: Tela Touch Screen mínimo 07 polegadas 
- Bandeja de entrada: mínimo 500 folhas ou acima; 
- Capacidade de saída: mínimo 250 folhas ou acima; 
- Memória: mínimo 1 GB ou acima; 
- Processador: mínimo 01Ghz; 
- Ciclo mensal: 120.000 páginas; 
 
2.1.3. Deverá ser apresentado marca, modelo e folha de especificações (datasheet) 
do equipamento ofertado. 
 
2.2. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.2.1 Equipamentos novos e em linha de produção, em regime de locação, 
assistência técnica e manutenção “on-site” com fornecimento de insumos. 
 
2.2.2. Deverão ser observadas as especificações técnicas mínimas e as quantidades, 
por modelo de equipamento, previstas neste termo de referência. 
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2.2.3. Efetuar a substituição “imediata” de suprimentos das impressoras/copiadoras 
quando solicitado pelo usuário/setor. 
 
2.2.4. Fornecer os Suprimentos/Consumíveis 100% novos (Cartuchos de Toner, Kit de 
Imagem, Kit de Manutenção e Peças). 
 
2.2.5. Entregar os equipamentos no prazo previsto na cláusula 4. Entregar, distribuir, 
instalar e configurar todos os equipamentos nos ló cais estabelecidos de acordo 
com a programação a ser definida pelo DAE. 
 
2.2.6. A assistência técnica deverá compreender a manutenção preventiva (que 
consiste em atendimentos regulares e uma série de procedimentos destinados a 
manter os equipamentos em seu perfeito estado de uso compreendendo inclusive, 
substituições de peças, ajustes e reparos necessários) e corretiva, nos casos em que o 
equipamento apresentar problema que impeça seu perfeito funcionamento. 
 
2.2.7. A CONTRATADA deverá ainda disponibilizar equipamentos de “BACKUP” do 
mesmo modelo e funcionalidades, a fim de substituir os mesmos que não puderem 
ser consertados dentro do prazo estabelecido no SLA e precisarem ser retirados para 
reparo ou troca por qualquer tipo de defeito. 
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