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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000010/2020 000440/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2

especificações mínimas:
tecnologia de impressão: laser monocromático em linha de
produção pelo fabricante, novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; ciclo de vida mensal: 120000 páginas ao
mês.

funções:
cópia; digitalização a cores; impressão digitalização em rede
fax.
visor: ecrã tátil 7 polegadas (17,8 cm);
tamanhos de papel suportados:
a6, oficio, 7 3/4 envelope, 9 envelope, jis-b5, a4, legal, a5,
letter, statement, executive, universal, envelope dl, folio, 10
envelope.
manuseamento de papel incluído alimentador multifuncional
de 100 folhas, duplex integrado, tabuleiro de saída para 150
folhas, entrada para 250 folhas; conectividade standard;
gigabit ethernet (10/100/1000), porta usb 2.0 frontal com
certificação de alta velocidade (tipo a), porta usb traseira de
alta velocidade certificada com a especificação usb 2.0 (tipo
a), porta usb 2.0 com certificação de alta velocidade (tipo b),
um card slot interno; cópia: velocidade de cópia mono: 47
cpm1 (a4)
mono: 50 cpm1 (letter); velocidade de cópia duplex:
preto: 23 ppm1 (letter); mono: 23 ppm1 (a4); escala de
redução/ ampliação 25 - 400 %; impressão velocidade de
impressão mono: 47 ppm (páginas por minuto)1 (a4);  a
preto: 50 ppm (páginas por minuto)1 (letter); velocidade de
impressão duplex; mono: 24 ppm1 (a4); a preto: 24 ppm1
(letter); tempo para a 1ª página mono: 6 segundos resolução
de impressão mono: 1.200 x 1.200 ppp, qualidade de imagem
2.400, 600 x 600 ppp, qualidade de imagem 1.200; impressão
em duplex frente e verso: duplex integrado; area de
impressão metro: 4.0 mm das margens superior, inferior,
direita e esquerda (comin) digitalização tipo de scanner /
digitalização scanner de base plana com adf; adf: radf
(duplex frente e verso automático); área de digitalização
mm: 215.9 x 355.6 mm (máximo); a4/ltr simplex velocidade
digitalização; mono: 47 / 50 lados por minuto cor: 30 / 32
lados por minuto a4/ltr duplex velocidade digitalização
mono: 94 / 100 lados por minuto;  cor: 60 / 64 lados por
minuto; tecnologia do scanner cis; resolução da digitalização
600 x 600 ppp (preto); até 600 x 600 ppp (cores)
formatos de ficheiros digitalizados enviar como:
xps, tiff, pdf altamente compactado, pdf de arquivo (a-1a,
a-1b), secure pdf, pdf pesquisável, pdf, jpeg, jpg; destinos
da digitalização e-mail, pasta de rede, unidade usb, ftp; adf
alimentador automático de documentos de 100 folhas;
capacidade de alimentação / cópia/fax/scan;
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cópia/fax/digitalização: 100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
(adf) adf: 100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond; manuseio de
papel
tipos de papel suportados; papel etiquetas, cartolina, papel
normal, transparências, envelopes, consulte o guia de
etiquetas e cartolinas. número de entradas de papel:  2
máximo: 5; hardware processador dual core, quad core, 1,2
ghz; memória 2048 mb; suporte de protocolo de rede; tcp/ip
ipv6, tcp/ip ipv4, appletalk™, tcp, udp - garantia de 12
meses.

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.190,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.190,00

F C A MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE:                        2.190,00
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