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Descrição / Especificação Técnica 
1  TECNOLOGIA 

 1.01 Tecnologia laser eletrofotográfica ou LED, monocromática. 

2  VELOCIDADE DE IMPRESSÃO / CAPACIDADE DE TRABALHO 

 2.01 Velocidade de impressão: mínima de 47 páginas por minuto (ppm). 

 2.02 Ciclo mensal de trabalho: mínimo de 150.000 (cento e cinquenta mil) páginas mês. 

3  RESOLUÇÃO 

 3.01 Resolução de impressão: mínima de 1200 x 1200 dpi ou 1200 dpi QI (qualidade de imagem). 

4  FORMATOS / TIPO DO MATERIAL / MANIPULAÇÃO DO PAPEL 

 4.01 

• Tamanho A4. 

• Papel comum, Etiquetas, Transparências, Envelopes. 

• Folha solta; bandeja (s) com entrada (s) de 500 folhas ou superior. 

• O equipamento deverá possuir dispositivo para impressão duplex AUTOMÁTICO (frente e verso da 
mesma folha). 

5  MEMÓRIA  

 5.01 Memória RAM interna (buffer): mínimo de 640MB.  

6  INTERFACES 

 6.01 Ethernet 10/100BaseT ou Gigabit e USB. 

 6.02 

Dispositivo de rede padrão Ethernet 10/100 Megabits por segundo ou gigabit: 

• Total compatibilidade com o equipamento ofertado; 

• Conformidade com o padrão IEEE 802.3 e IEEE 802.3u; 
• Função autosensing para seleção de taxa de Transferência (10/100 Megabits por segundo); 

• Suporte em software (driver) para TCP/IP, os Sistemas Operacionais do item 8 desta especificação 
técnica; 

• Mínimo de 01 (Um) conector RJ45. 

7  LINGUAGEM  

 7.01 
• Linguagem PCL compatível Nível 5 ou superior, inclusa ou emulação. 

• Linguagem POSTSCRIPT, inclusa ou emulação. 

• Serão aceitas linguagens emuladas, desde que totalmente compatíveis com as não emuladas. 
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8  SISTEMAS OPERACIONAIS - COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE  

 8.01 

O equipamento deverá ser compatível com os seguintes Sistemas Operacionais: 

• Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 Professional; 

• Sistema Operacional Microsoft® Windows 8 Pro; 

• Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional ou superior; 

• Sistema Operacional Linux.  

 

A compatibilidade da Impressora com o sistema operacional Linux pode ser apresentada através de 
qualquer uma das formas abaixo: 

• especificação técnica do equipamento elaborada pelo fabricante (como parte integrante da 
descrição técnica do equipamento); 

• no site http://openprinting.org/printer_list.cgi onde o modelo do equipamento ofertado deverá esta 
classificado como works  “Mostly” ou  “Perfectly”. 

9  ELEMENTOS INTEGRANTES QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS 

 9.01 

• Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136). 

• Cabo de conexão impressora / micro (cabo USB). 

• Deverá ser fornecido (entregue), no mínimo, 01 (um) toner, novo do fabricante da impressora. 

• Driver de instalação e configuração compatíveis com os Sistemas Operacionais do item 8 desta 
especificação técnica. 

10  ALIMENTAÇÃO 

 10.01 Tensão de alimentação da impressora 110/127 VOLTS. 

11  GARANTIA 

 11.01 Garantia “ON SITE” mínima de 01 ano para todos os itens descritos acima.  

 11.02 

Durante o período de garantia, o fornecedor prestará serviços de correção dos erros que forem detectados 
no hardware sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante. 
 
O Atendimento do fornecedor ao chamado para suporte/manutenção técnica, terá o prazo máximo de 4 

(quatro) dias úteis, contadas a partir da abertura da reclamação para o reparo definitivo do defeito 
reclamado (observar os dias úteis do ano e o expediente entre 08:00 e 17:00 horas).  
 
Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser retirado do local de instalação ou o 
tempo de reparo seja superior a 4 (quatro) dias úteis, o fornecedor deverá substituir no ato, o equipamento 
ou seus componentes por outro equivalente e com a mesma ou superior configuração.  
 
Caso o equipamento original não tenha sido devolvido num período de 30 dias corridos, o fornecedor 
deverá substituir o equipamento defeituoso, sem qualquer ônus para a contratante, por outro novo, sem 
uso anterior, com a mesma ou superior configuração. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo 
de três dias úteis. 

 11.03 

Durante o período de garantia, o fornecedor deverá substituir o equipamento por outro novo, sem uso 
anterior, sem qualquer ônus para a contratante, com a mesma ou superior configuração, quando 
apresentar o mesmo defeito por 3 (três) vezes consecutivas em um período de 30 dias corridos. Esta 
substituição deverá ser feita no prazo máximo de três dias corridos. 
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12  DO PROPONENTE 

 12.01 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes informações: 

• fabricante e modelo da impressora ofertada. 

 12.02 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que os equipamentos ofertados são 
novos e estão em fase normal de fabricação. 

 12.03 

O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que possui ou disponibilizará 
infraestrutura na Região Metropolitana de Belo Horizonte, caso venha a ser contratado, ou indicando 
representante credenciado pelo fabricante do equipamento situado na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, para prestação dos serviços de assistência técnica requeridos para atendimento da garantia 
prevista nesta especificação técnica. 

 12.04 
O proponente deverá apresentar, na proposta, documentação técnica, em língua portuguesa ou inglesa, 
emitida pelo fabricante dos equipamentos ofertados. 

13  EQUIPAMENTO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÂO TÉCNICA 

 13.01 
Durante o processo de aquisição de equipamento a contratante poderá (se achar necessário) solicitar uma 
impressora de amostra para realizar testes de homologação (verificar se as características técnicas do 
mesmo atendem a todos os subitens descritos na especificação técnica). 

 13.02 
Quando a contratante achar necessário o equipamento de amostra, o mesmo será solicitado durante a etapa 
(fase) de avaliação técnica da proposta. 

14  DISPOSIÇOES FINAIS 

 14.01 

Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá também fornecer uma relação / listagem com 
informações básicas dos equipamentos entregues, contendo, pelo menos, os seguintes dados por 
equipamento: 

• marca, modelo e número de série de fabricação; 

• número e data de emissão da nota fiscal; 

• período de garantia; 

• nome e telefone da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante dos equipamentos para prestar 
manutenção (assistência técnica), situada na região metropolitana de Belo Horizonte.  

 

 

 
Clélio Monteiro de Menezes 
Mat.: 02534-2  
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