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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 300.000,0
00

COP

Lote 00001 LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER PRETO E
BRANCO -
impressora, copiadora, scanner, de rede, de primeiro uso, com
alimentador de papel, capacidade mÍnima de impressÃo para
18ppm, bandeja para no mÍnimo 250 folhas a4 e ofÍcio.

00002 100.000,0
00

COP

Lote 00002 LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER PRETO E
BRANCO -
impressora, copiadora, scanner, de rede, de primeiro uso, com
alimentador de papel, capacidade mÍnima de impressÃo para
18ppm, bandeja para no mÍnimo 250 folhas a4 e ofÍcio.
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00003
70.000,00

0
COP

Lote 00003 LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS
fornecimento de impressoes/fotocÓpias com as seguintes
especificaÇÕes:
ter tecnologia de impressÃo: laser/monocromÁtica;
ter visor lcd; ter velocidade em preto (ppm): 40 ppm;
ter resoluÇÃo em dpi: 1200x1200;
ter tempo de impressÃo da primeira pagina: menor que 8,5
segundos;
ter velocidade do processador: 128mb;
ter memÓria opcional: 384 mg;
ter emulaÇÃo: pcl6 / br-script 3 / ibm proprinter / epsonfx
ter fontes residentes: 66 fontes escÁlaveis, 12 fontes em
bitmap, 13 cÓdigos de barra;
ter duplex automÁtico na impressÃo e no scanner;
ter infaces: udb, ethernet;
ter impressÃo via usb (pendrive);
ter volume de ciclo mensal: 50.000 pg;
ter capacidade da bandeja de papel: 250 folhas;
possibilitar cÓpias sem uso de microcomputadores;
ter scanner acoplado;
ter capacidade de digitalizaÇÃo em cores e em monocromÁtico;
ter capacidade padrÃo de alimentador automÁtico de
documento adf mÍnimo de 40 pÁginas
ter mecanismos tanto de hardware/software para
contabilizaÇÃo e cota impressÃo/cÓpia pr
departamento/agrupmento de usuÁrios com capacidade mÍnima
de gerenciamento de 10 (dez);

especificaÇÃo dos nobreaks:

capacidade de potÊncia de saÍda: 600 watts / 1200 va tensao
nominal de saÍda: 115v frequÊncia de saÍda (sincronizada com
rede elÉtrica): 60 hz tipo de forma de onda: senoidal
aproximada conexÃo de netrada: nbr 14136 comprimento do
cabo: 1.22 metros tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido
livre de manutenÇÃo: a prova de vasamento tempo de recarga
tÍpico: 12 horas quantidade de rcbt: 2 painel de controle:
display de led status com indicadores para on-line: troca de
bateria e falha no acabamento alarme sonoro: soar alarme
quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria: tomd e
alarme continuamente sobre carregado

a contratada deverÁ fornecer 03 impressoras , conforme
solicitaÇÃo da requisitante, sendo de sua obrigqaÇÃo o
fornecimento de tonner para a efetivaÇÃo das cÓpias e
impressÃo
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00004
70.000,00

0
COP

Lote 00004 LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS
fornecimento de impressoes/fotocÓpias com as seguintes
especificaÇÕes:
ter tecnologia de impressÃo: laser/monocromÁtica;
ter visor lcd; ter velocidade em preto (ppm): 40 ppm;
ter resoluÇÃo em dpi: 1200x1200;
ter tempo de impressÃo da primeira pagina: menor que 8,5
segundos;
ter velocidade do processador: 128mb;
ter memÓria opcional: 384 mg;
ter emulaÇÃo: pcl6 / br-script 3 / ibm proprinter / epsonfx
ter fontes residentes: 66 fontes escÁlaveis, 12 fontes em
bitmap, 13 cÓdigos de barra;
ter duplex automÁtico na impressÃo e no scanner;
ter infaces: udb, ethernet;
ter impressÃo via usb (pendrive);
ter volume de ciclo mensal: 50.000 pg;
ter capacidade da bandeja de papel: 250 folhas;
possibilitar cÓpias sem uso de microcomputadores;
ter scanner acoplado;
ter capacidade de digitalizaÇÃo em cores e em monocromÁtico;
ter capacidade padrÃo de alimentador automÁtico de
documento adf mÍnimo de 40 pÁginas
ter mecanismos tanto de hardware/software para
contabilizaÇÃo e cota impressÃo/cÓpia pr
departamento/agrupmento de usuÁrios com capacidade mÍnima
de gerenciamento de 10 (dez);

especificaÇÃo dos nobreaks:

capacidade de potÊncia de saÍda: 600 watts / 1200 va tensao
nominal de saÍda: 115v frequÊncia de saÍda (sincronizada com
rede elÉtrica): 60 hz tipo de forma de onda: senoidal
aproximada conexÃo de netrada: nbr 14136 comprimento do
cabo: 1.22 metros tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido
livre de manutenÇÃo: a prova de vasamento tempo de recarga
tÍpico: 12 horas quantidade de rcbt: 2 painel de controle:
display de led status com indicadores para on-line: troca de
bateria e falha no acabamento alarme sonoro: soar alarme
quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria: tomd e
alarme continuamente sobre carregado

a contratada deverÁ fornecer 02 impressoras , conforme
solicitaÇÃo da requisitante, sendo de sua obrigqaÇÃo o
fornecimento de tonner para a efetivaÇÃo das cÓpias e
impressÃo
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00005
30.000,00

0
COP

Lote 00005 LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS
fornecimento de impressoes/fotocÓpias com as seguintes
especificaÇÕes:
ter tecnologia de impressÃo: laser/monocromÁtica;
ter visor lcd; ter velocidade em preto (ppm): 40 ppm;
ter resoluÇÃo em dpi: 1200x1200;
ter tempo de impressÃo da primeira pagina: menor que 8,5
segundos;
ter velocidade do processador: 128mb;
ter memÓria opcional: 384 mg;
ter emulaÇÃo: pcl6 / br-script 3 / ibm proprinter / epsonfx
ter fontes residentes: 66 fontes escÁlaveis, 12 fontes em
bitmap, 13 cÓdigos de barra;
ter duplex automÁtico na impressÃo e no scanner;
ter infaces: udb, ethernet;
ter impressÃo via usb (pendrive);
ter volume de ciclo mensal: 50.000 pg;
ter capacidade da bandeja de papel: 250 folhas;
possibilitar cÓpias sem uso de microcomputadores;
ter scanner acoplado;
ter capacidade de digitalizaÇÃo em cores e em monocromÁtico;
ter capacidade padrÃo de alimentador automÁtico de
documento adf mÍnimo de 40 pÁginas
ter mecanismos tanto de hardware/software para
contabilizaÇÃo e cota impressÃo/cÓpia pr
departamento/agrupmento de usuÁrios com capacidade mÍnima
de gerenciamento de 10 (dez);

especificaÇÃo dos nobreaks:

capacidade de potÊncia de saÍda: 600 watts / 1200 va tensao
nominal de saÍda: 115v frequÊncia de saÍda (sincronizada com
rede elÉtrica): 60 hz tipo de forma de onda: senoidal
aproximada conexÃo de netrada: nbr 14136 comprimento do
cabo: 1.22 metros tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido
livre de manutenÇÃo: a prova de vasamento tempo de recarga
tÍpico: 12 horas quantidade de rcbt: 2 painel de controle:
display de led status com indicadores para on-line: troca de
bateria e falha no acabamento alarme sonoro: soar alarme
quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria: tomd e
alarme continuamente sobre carregado

a contratada deverÁ fornecer 01 impressoras , conforme
solicitaÇÃo da requisitante, sendo de sua obrigqaÇÃo o
fornecimento de tonner para a efetivaÇÃo das cÓpias e
impressÃo
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