TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº21/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2017
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras
multifuncionais, impressoras digital a laser (preta/branco) impressora a jato de tinta (colorida)
incluindo a manutenção e tonners com a franquia global por mês e software de
monitoramento de impressões para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital l como
Anexo I, em face de modificações necessárias, vem, por meio deste, RETIFICAR O
EDITAL:
Onde lê-se:

•

4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
Impressora multifuncional preto e branco: cópia padrão, impressão, digitalização
colorida com as seguintes características ou superior:
Velocidade mínima de impressão e cópia de 42 ppm no tamanho carta, de 33 ppm no
tamanho ofício, de 40 ppm no tamanho A4;Resolução mínima de 1200X600 dpi na
impressão e 1200X1200 dpi na digitalização;Memória padrão mínima de 1 GB;Impressão
Duplex automática (frente e verso) que suporte os seguintes tipos de papel: Carta, Ofícfio,
A4, A5, permita uma gramatura de: 60 - 120 g/m² e permita os seguintes modos: 1:2; 2:2;
2:1;Interface padrão Ethernet 10/100/1000;USB 2.0 de alta velocidade;Gaveta padrão com
capacidade mínima de 500 folhas e alimentador manual (bypass) 100 folhas;Tamanhos de
papel: 140 mm x 216 mm - 216 mm x 356 mm (Carta /A4 a Ofício) pelas bandejas, 71 mm x
140 mm - 216 mm x 356 mm pela MPT (A6/A5/A4/Carta/Ofício);Ampliação e redução de
originais de 25% a 400%;Materiais Permitidos: Papel Bond, papel reciclado, transparências,
etiquetas, envelopes;Gramatura: Bandejas: 60 - 120 g/m²; Bandeja Multipropósito: 60 - 220
g/m²;Deverá possuir bloqueio de funções com senha para no mínimo 50
usuários.Alimentador de documentos para 50 folhas que permita os seguintes tamanhos:
A4/Carta/Ofício e pesos: Simplex: 50 - 120 g/m² e Duplex: 50 - 120 g/m²;Deve permitir
digitalização para computadores e USB com os seguintes formatos de arquivos: TIFF,
JPEG, XPS, PDF, PDF/A, PDF/B;
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Anexo IX – PROPOSTA COMERCIAL
Item
Quant

Und.

Descrição

Un.

Impressora multifuncional preto e branco:
cópia padrão, impressão, digitalização
colorida com as seguintes características
ou superior:
Velocidade mínima de impressão e cópia de 42
ppm no tamanho carta, de 33 ppm no tamanho
ofício, de 40 ppm no tamanho A4;Resolução
mínima de 1200X600 dpi na impressão e
1200X1200 dpi na digitalização;Memória
padrão mínima de 1 GB;Impressão Duplex
automática (frente e verso) que suporte os
seguintes tipos de papel: Carta, Ofícfio, A4, A5,
permita uma gramatura de: 60 - 120 g/m² e
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03

MARCA/
MODEL
O

Vr. Unit.
R$

Vr. Total
R$

permita os seguintes modos: 1:2; 2:2;
2:1;Interface padrão Ethernet 10/100/1000;USB
2.0 de alta velocidade;Gaveta padrão com
capacidade mínima de 500 folhas e
alimentador
manual
(bypass)
100
folhas;Tamanhos de papel: 140 mm x 216 mm 216 mm x 356 mm (Carta /A4 a Ofício) pelas
bandejas, 71 mm x 140 mm - 216 mm x 356
mm
pela
MPT
(A6/A5/A4/Carta/Ofício);Ampliação e redução
de originais de 25% a 400%;Materiais
Permitidos: Papel Bond, papel reciclado,
transparências,
etiquetas,
envelopes;Gramatura: Bandejas: 60 - 120 g/m²;
Bandeja Multipropósito: 60 - 220 g/m²;Deverá
possuir bloqueio de funções com senha para
no mínimo 50 usuários.Alimentador de
documentos para 50 folhas que permita os
seguintes tamanhos: A4/Carta/Ofício e pesos:
Simplex: 50 - 120 g/m² e Duplex: 50 - 120
g/m²;Deve
permitir
digitalização
para
computadores e USB com os seguintes
formatos de arquivos: TIFF, JPEG, XPS, PDF,
PDF/A, PDF/B;

Leia-se:

•

4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE

3

DESCRIÇÃO
Impressora multifuncional preto e branco: cópia padrão, impressão, digitalização colorida
com as seguintes características ou superior: Velocidade mínima de impressão e cópia
de 42 ppm no tamanho carta, de 33 ppm no tamanho ofício, de 40 ppm no tamanho
A4;Resolução mínima de 1200X1200 dpi na impressão, resolução de 1200x600 na cópia
e resolução de 1200X1200 dpi na digitalização;Memória padrão mínima de 1
GB;Impressão Duplex automática (frente e verso) que suporte os seguintes tipos de
papel: Carta, Ofícfio, A4, A5, permita uma gramatura de: 60 - 120 g/m² na gaveta e
permita os seguintes modos duplex: 1:2; 2:2; 2:1;Interface padrão Ethernet
10/100/1000;USB 2.0 de alta velocidade;Gaveta padrão com capacidade mínima de 500
folhas e alimentador manual (bypass) 50 folhas;Tamanhos de papel: Carta /A4 a Ofício
pelas bandejas; Ampliação e redução de originais de 25% a 400%;Materiais Permitidos:
Papel Bond, papel reciclado, transparências, etiquetas, envelopes; Deverá possuir
bloqueio de funções com senha para no mínimo 50 usuários. Alimentador de
documentos para 50 folhas que permita os seguintes tamanhos: A4/Carta/Ofício e pesos:
Simplex: 50 - 120 g/m² e Duplex: 50 - 120 g/m²; Deve permitir digitalização para
computadores e USB com os seguintes formatos de arquivos: JPEG, PDF, PDF/A,
PDF/B;

Anexo IX – PROPOSTA COMERCIAL
Item
Quant

Und.

Descrição

Un.

Impressora multifuncional preto e branco:
cópia padrão, impressão, digitalização
colorida com as seguintes características ou
superior: Velocidade mínima de impressão e
cópia de 42 ppm no tamanho carta, de 33
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MARCA/
MODEL
O

Vr. Unit.
R$

Vr. Total
R$

ppm no tamanho ofício, de 40 ppm no
tamanho A4;Resolução mínima de
1200X1200 dpi na impressão, resolução de
1200x600 na cópia e resolução de
1200X1200 dpi na digitalização;Memória
padrão mínima de 1 GB;Impressão Duplex
automática (frente e verso) que suporte os
seguintes tipos de papel: Carta, Ofícfio, A4,
A5, permita uma gramatura de: 60 - 120 g/m²
na gaveta e permita os seguintes modos
duplex: 1:2; 2:2; 2:1;Interface padrão
Ethernet 10/100/1000;USB 2.0 de alta
velocidade;Gaveta padrão com capacidade
mínima de 500 folhas e alimentador manual
(bypass) 50 folhas;Tamanhos de papel:
Carta /A4 a Ofício pelas bandejas; Ampliação
e redução de originais de 25% a
400%;Materiais Permitidos: Papel Bond,
papel reciclado, transparências, etiquetas,
envelopes; Deverá possuir bloqueio de
funções com senha para no mínimo 50
usuários. Alimentador de documentos para
50 folhas que permita os seguintes
tamanhos: A4/Carta/Ofício e pesos: Simplex:
50 - 120 g/m² e Duplex: 50 - 120 g/m²; Deve
permitir digitalização para computadores e
USB com os seguintes formatos de arquivos:
JPEG, PDF, PDF/A, PDF/B;

Ratificam-se as demais disposições do Edital, alterando-se a data da SESSÃO PÚBLICA /
ABERTURA DOS ENVELOPES PARA O DIA 27/09/2017, às 14h10’.
Pará de Minas, 11 de setembro de 2017.
Danielle Souza Alves
Pregoeira

