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Descrição do Material

UF

Quantidade

MAQUINA, encadernadora, manual, com strip, tamanho padrao A4, capacidade de encadernacao 60 folhas, capacidade de perfuracao minima 5
folhas por vez.
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Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
>> Ref. SAEB => 36.10.00.00047860-1
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IMPRESSORA, laser ou LED, monocromática, A4, duplex, 600x600 dpi, 30 ppm, 64 MB, ciclo recomendado 80.000 pags/mes, com toner
adicional, 3 anos onsite.
- Impressora laser ou LED, monocromática;

- Possuir Interfaces USB 2.0 (acompanhar cabo USB 2.0) e 10/100 Base-TX Ethernet;
- Suportar Papel A4, carta, ofício, executivo, envelopes e transparências;
- Suportar impressão automática frente e verso;
- Tempo máximo para impressão da primeira página de até 9 segundos;
- Resolução mínima de 600 x 600 dpi;
- Velocidade mínima de 30 PPM;
- Processador mínimo de 400 MHz;
- Mínimo de 64 megabytes de memória instalados;
- Compatibilidade com PostScript 3, PCL 5e e 6;
- Deve possuir suprimentos de cartucho de Toner com capacidade mínima para impressão de 10.000 páginas;
- Devera ser fornecido 01 toner adicional (além do toner original que acompanha o equipamento) com capacidade mínima de 10.000 páginas,
considerando o valor médio de rendimento de pagina standard, declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752;
- Suportar um ciclo de trabalho mensal, recomendado pelo fabricante, de 80.000 (oitenta mil) páginas por mês;
- Capacidade de entrada de papel mínima de 300 folhas;
- Capacidade de entrada de papel mínima na bandeja principal de 250 folhas;
- Capacidade na bandeja de saída de papel mínima de 150 folhas;
- Deve ser compatível Microsoft Windows XP, Server 2003, Server 2008, 7 e Linux;
- Tensão de entrada: 110 v (+/- 10%);
- Garantia integral de 3 anos, on site.

>> Ref. SAEB => 70.25.00.00136983-0
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IMPRESSORA, multifuncional, laser, colorida, A3, 1200x1200dpi, 25ppm, 10.000pags/mês, 2GB, USB e
Ethernet 10/100, Copiadora 25cpm, Scanner 600 x 600 dpi, Garantia 3 anos OnSite.

Caracteristicas da funcionalidade Impressora::
-Impressao em cores com tecnologia de impressao a laser;
-Quatro cores (Ciano, Magenta, Preto e Amarelo);
-Resolucao minima de impressao em cores de 1200x1200dpi
-Velocidade minima de impressao em preto 25ppm
-Ciclo de trabalho mensal de no minimo 10.000 paginas;
-Capacidade de entrada minima de 200 Folhas na Bandeja multifuncional;
-Capacidade de saída mínima de 100 folhas;
-Aceita papeis nos tamanhos: A3, A4, Carta, A5 legal, Executivo, Oficio e Envelopes;

Caracteristicas da funcionalidade Copiadora:
-Copia em cores;
-Minimo de 25 copias por minuto em preto;

Caracteristicas da funcionalidade Scanner
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-Mesas multifuncional com alimentacao automatica de documentos e plana;
-Resolucao minima da digitalizacao optica 600x600dpi, melhorada acima de 1200dpi

Demais Caracteristicas:
-Memoria interna minima de 2GB;
-Processador proprio;
-Capacidade de armazenamento minima de 160GB;
-Interfaces USB min 2.0 e Conexao Ethernet 10/100 MB/s;
-Compativel com os S.O Windows 7/8/10;
-Voltagem 220v ou Bivolt
-Com softwares originais de instalacao e configuracao inclusos;
-Deve ser fornecida com Tonners instalados e com um kit reserva;
-Garantia 3 anos OnSite com manutencao dada por autorizada do fabricante;

>> Ref. SAEB => 70.25.00.00164762-8
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IMPRESSORA, jato de tinta, tamanho minimo de goticula de tinta: 3 picolitros; Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de
impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores. Velocidade de impressao ISO: Preto 9,2 ISO ppm / Cores 4,5 ISO ppm; Tinta: Tipo de
tinta:Garrafa de tinta; Paleta de tinta:Preto, ciano, magenta e amarelo; Configuracao de tinta:Garrafa tinta preta - T664120; Garrafa de tinta ciano T664220; Garrafa de tinta magenta - T664320; Garrafa de tinta amarela T664420; Informacao de rendimento da tinta:Ate 7500 paginas coloridas
ou 4500 paginas em preto; Sistemas operacionais:Windows XP/ XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x,
10.9.x, 10.10.x; Requisitos de sistema:512 MB RAM (1 GB recomendado) ; 550 MB de espaco em disco (1 GB recomendado) Monitor de SVGA
de pelo menos 256 cores; Conexão USB (cabo incluso); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM Temperatura:Funcionando: 10 a 35 ºC; Guardada: 20 a 40 ºC; 1 mês a 40 ºC Umidade: Em funcionamento: 20 a 80% de umidade relativa; Armazenada: 5 a 85% de umidade relativa; Dimensoes:;
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59,2 x 39,2 x 23,0 cm (com embalagem) 48,9 x 52,7 x 29,5 cm (em uso); Peso:4,6 kg; Garantia:1 ano 5.
>> Ref. SAEB => 70.25.00.00165294-0
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IMPRESSORA, plotter jato de tinta.
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- Resoluaão Maxima de Impressao: Até 2.400 x 1.200dpi
- Tanque de Tinta
- Capacidade de tinta nos cartuchos de no mínimo 130 mls para cada cor
- Uma cabeaa de impressao original para todas as cores
- Memoria Minima da Impressora: 256MB
- Alimentacao de Midia - Alimentacao por rolo: Um rolo - Alimentacao de folha cortada: Uma Folha por Vez - Alimentacao por rolo: 254 - 914mm
(10 - 36”)
- Pedestal da Impressora : Padrao com cesto
- Software Embutido - Software de Impressao - Sistema Operacional Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 10 - Protocolos
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX,
- Fonte de Energia AC 100-240 V (50-60Hz)
- Garantia 1 ano

>> Ref. SAEB => 70.25.00.00165593-0
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MAQUINA, plastificadora de documentos, crachas, fotos, figuras, recortes, tamanho maximo de plastificacao 23 cm, dimensoes minimas de 230 x
130 x 80 mm, abertura para insercao 23 cm, gabinete plastico com mecanismo metalico, velocidade minima de plastificacao 5 RPM, potencia 170
watts, tensao 110 volts.
>> Ref. SAEB => 74.90.00.00048447-4
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REFILADORA, para papel, com dimensoes, Área de corte de 430 mm, Moldeo A3: 65cm x 30cm x 11cm.
Lamina de corte (Rotativa) em aço inoxidável.
Sistema para prender o papel
>> Ref. SAEB => 75.20.00.00135015-3

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)

Para correto preenchimento da Proposta de Preços, consulte o Edital da Licitação,
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