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             TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

ITEM 001 
 

01 (um) Equipamento Multifuncional Laser Monocromático com funções de impressão frente 
e verso (duplex), digitalização e cópia.  
Características mínimas:  
Painel Touchscreen Colorido mínimo de 3,5”; Processador mínimo de 800 MH;  
Memória mínima de 512 MB; 
Rede Ethernet e Conexão USB 2.0 de alta velocidade; 
Opção de Acesso Remoto; 
Volume mensal mínimo de até 50.000 páginas; Impressão com velocidade mínima de 40 
ppm; Resolução de Impressão de até 1200x1200 dpi, frente e verso automático;  
Cópia com velocidade mínima de 40 ppm, com resolução mínima de 600x600dpi;  
Opção de redução e ampliação de cópia;  
Opção de cópia frente e verso automático;  
Bandeja de papel principal com capacidade de até 250 folhas e alimentador automático com 
capacidade de no mínimo 50 folhas;    
Scanner com função duplex em uma única passagem, velocidade simplex mínimo 20 ipm e 
duplex mínimo 34 ipm, com integração em sistemas de armazenagem na WEB através de 
aplicativos; 
Digitalizar para no mínimo formatos PDF/A, PDF compacto; 
Compatível com Sistema Operacional Windows; 
 Voltagem bi-volt, 127 V, ou automática. 
 
 

ITEM 002 
 
01 (Uma) Impressora Multifuncional Colorida Jato de Tinta com tanque e funções de 
impressão e digitalização; 
Velocidade de Impressão em preto mínimo 25 ppm; 
Velocidade de Impressão colorido mínimo 10 ppm;  
Opção de impressão sem margens; 
CPU velocidade mínima 576 MHz;  
Função E-mail Print; 
Painel Touchscreen colorido ou interface com botão de pressão de fácil operação;    
Tecnologia de impressão Jato de Tinta com tanque recarregável;   
Interface Padrão Wireless e USB 2.0; 
Com possibilidade de impressão por Wi-Fi; 
Bandeja multiuso com capacidade de no mínimo cinquenta folhas para outros formatos de 
papel além do padrão A4 como A5, A6 e foto 9x13, 10x15 e 13x18 ; 
Desligamento automático;  
Opção de impressão/digitalização frente e verso (duplex) automático; 
Compatível com Sistema Operacional Windows; 
Voltagem bi-volt, 127 V, ou automática. 
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ITEM 003 

 
01 (Uma) Impressora Monocromática Laser;  
Função Wireless (WI-Fi); 
Velocidade de Impressão mínimo 20 ppm com função frente e verso;   
Compatível com sistema Operacional Windows;  
Tecnologia de impressão Cartucho de Toner; 
Funçaõ de economia de Toner; 
Bandeja de e alimentação de papel até 150 folhas;  
Funções de redução ao imprimir e mais de uma página por folha; 
Painel Touchscreen colorido ou interface com botão de pressão de fácil operação;  
Processador de até 200 MHZ;  
Conexão USB 2.0; 
Possibilidade de impressão por Wi-Fi; 
Impressão em outros formatos de papel além do padrão A4 como A5, Carta e Ofício  
Desligamento automático.  
Voltagem bi-volt, 127 V, ou automática 

 
 

*Obs.: Garantia mínima de 01 (um) ano em todos os itens.  
 
 
 


