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Descrição / Especificação Técnica 
1  CARACTERÍSTICAS 

 1.01 

• Leitor de mão de código de barras. 

• Fonte de luz: Laser - Diodo de luz de 630 nm ou superior. 

• Capacidade de decodificação: o leitor de código de barra deverá ter a capacidade para decodificar, 
todos os códigos de barras padrão 1D ou no mínimo, os seguintes códigos de barras:  

∗ UPC-A, UPC-E. 

∗ EAN-8, EAN-13. 

∗ Code 39, Code 93, Code 128, Code 11. 

∗ Codabar. 

∗ MSI. 

∗ ISBN/ISSN. 

∗ Interleaved 2 of 5. 

∗ RSS. 

• Resistência à queda (choque): suportar queda com altura de 1 (um) metro ou superior. 

• Emitir sinal indicador: sonoro e luminoso. 

• Velocidade de leitura: 70 leituras (linhas) por segundo ou superior. 
• O equipamento deverá possuir suporte (Pedestal) para fixação/repouso do leitor de código de 

Barra Manual. 

2  INTERFACES 

 2.01 
Interfaces: USB e via teclado (PS2) ou/e serial. 

Deverão ser fornecidos os cabos e acessórios para os tipos de conexões ofertados. 

3   SISTEMAS OPERACIONAIS 

 3.01 
O equipamento deverá ser compatível com os seguintes Sistemas Operacionais: 

• Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 Professional; 

• Sistema Operacional Microsoft® Windows 8. 

4  ELEMENTOS INTEGRANTES 

 4.01 

• Fonte / cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT 
NBR 14136) ou Alimentação através do cabo USB. 

• Cabo de conexão leitor / microcomputador. 

• Suporte para o leitor manual de código de barra manual. 

• Deverá ser fornecido manual e driver de instalação e configuração, assim como os softwares 
aplicativos necessários para o funcionamento do leitor de código de barra, sendo todos compatíveis 
com os Sistemas Operacionais do item 3 desta especificação técnica. 

5  GARANTIA 

 5.01 Garantia, mínima de 01 (um) ano, com fornecedor ou rede de assistências técnicas credenciadas pelo 
fabricante, situado em Belo Horizonte. 
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6  DO PROPONENTE 

 6.01 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes informações: 

• Marca (fabricante) e modelo do leitor de código de barra ofertada. 

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

 6.03 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que os equipamentos ofertados 
são compatíveis com o sistema operacional Microsoft® Windows 7 Professional e Microsoft® 
Windows 8. 

 6.04 

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

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

7  EQUIPAMENTO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÂO TÉCNICA 

 7.01 
Durante o processo de aquisição de equipamento a contratante poderá (se achar necessário) solicitar um 
leitor de código de barra de amostra para realizar testes de homologação (verificar se as características 
técnicas do mesmo atendem a todos os subitens descritos na especificação técnica). 

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

8  DISPOSIÇOES FINAIS 

 8.01 

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

• marca, modelo e número de série de fabricação; 

• período de garantia do equipamento; 

• número e data de emissão da nota fiscal;  

• nome e telefone da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante dos equipamentos para prestar 
manutenção (assistência técnica), situado em Belo Horizonte.  
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