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RESULTADO POR FORNECEDOR

78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
UNIDADE
100
R$ 1.575,0000

Valor Global
R$ 157.500,0000

Marca: Samsung.
Fabricante: Samsung.
Modelo / Versão: SL-M4070FR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Samsung, marca Samsung, modelo SL-M4070FR. Tem suporte, no mínimo,
às funções de impressora, copiadora e digitalização (scanner). Será fisicamente um único equipamento com todas as funções de
multifuncional (scanner, copiadora e impressora integrados em um único bloco, não sendo aceito impressora com scanner adaptado
como acessório); Possui processador de, no mínimo, 250MHz. Possui Botões para iniciar cópia, ampliar cópia e reduzir cópia. Possui
Botão(ões) de menu de configuração da multifuncional. Possui painel de controle, com display, na própria impressora, para
configuração do equipamento. Memória SDRAM de, no mínimo, 64 Mbytes. Utiliza cartucho (toner) com vida útil mínima de 2.000
folhas a 5% de cobertura ou 2.000 folhas de acordo com a norma NBR ISO/IEC 19.752/2006. O equipamento irá acompanhado de
um cabo USB de, no mínimo, 1,2 metros de comprimento, para conexão a microcomputador.O tamanho da impressora será de, no
máximo, 40 cm x 45 cm x 50 cm (será aceito equipamento com variações de até 10% das medidas descritas neste item). Possui
modo de economia com o desligamento automático do fusor. Possui acionamento automático da multifuncional, quando solicitada
impressão ou cópia. O equipamento possui Certificado Energy Star ou qualquer outro meio de prova que ateste a compatibilidade do
produto com os critérios definidos pela Certificação Energy Star, a exemplo de laudo técnico emitido por entidade credenciada ao
INMETRO. Nível de ruído de no máximo 60 dB (equipamento em operação) para uso de ambiente de escritório. É compatível, no
mínimo, com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional (64 bits), idioma Português Brasil padrão. Função Impressão:
Impressão monocromática utilizando tecnologia laser ou led array (pente de leds). Velocidade nominal de impressão, mínima de 25
PPM (vinte e cinco páginas por minuto) para papel formato A4 e/ou carta. Impressão da primeira página em, no máximo, 10
segundos para papel formato carta, A4 e/ou carta. Atingirá resolução de 600x600 DPI (ponto por polegada), em modo texto normal.
Linguagem PCL 5 ou PCL 6 ou superior. Função Digitalização (Scanner): Tecnologia de imagem: CCD (charge coupled device), CMOS
(Contact Image Sensor) ou equivalente. Digitaliza imagens coloridas (digitalização colorida). Possui mesa (base) plana de
digitalização. Possui ADF (alimentador automático de folhas) com capacidade para, no mínimo, 30 folhas. ADF com função duplex,
para digitalização dos dois lados da folha, de forma automática, sem a necessidade de reinserção da folha no equipamento.
Capacidade de digitalizar, no mínimo, documentos do tamanho 215 x 290 mm (A4) na mesa (base) plana e no ADF (alimentador
automático de folhas). Detecção de alimentação no ADF e mesa (base) plana. Resolução óptica mínima: 600 x 600 dpi (pontos por
polegada). Profundidade de cor de 24 bits, no mínimo. Escalas de cinza de no mínimo 256 níveis. Velocidade de digitalização de 15
páginas por minuto (na mesa/base plana ou no alimentador automático de folhas) ou 5 segundos por página (visualização prévia), ou
ainda, 20 milisegundos por linha. O Scanner de Mesa é compatível com o driver TWAIN. Função Copiadora: Permite a cópia de vários
originais de forma automática (com capacidade para, no mínimo, 30 folhas) sem intervenção manual. Permite múltiplas cópias do
mesmo documento (pelo menos até 99 cópias). Ampliação e redução de 25% a 400%. Tempo de impressão da primeira cópia menor
ou igual a 10 segundos. Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício. Utiliza a mesa (base) plana e o ADF da
Função Digitalização (Scanner) para cópia de originais. Velocidade de cópia: 15 páginas por minuto (na mesa/base plana ou no ADF alimentador automático de folhas). Manuseio de Papel (disponíveis nas funções Impressão e Copiadora). Utilizar folhas planas soltas
nos tamanhos A4, A5, carta, ofício e B5; dos tipos comum, reciclado e colorido. Suporta e utiliza papéis com gramaturas diferentes
que variem, no mínimo, entre 60 a 160 g/m² (gsm). Impressão orientada para “retrato” e “paisagem”. Alimentação automática de
folhas, com bandejas reguláveis para os tamanhos de papel A4, A5, carta, ofício e B5 e, em pelo menos uma das bandejas, suporta
gramaturas diferentes que variem, no mínimo, entre 60 a 160 g/m² (gsm). No mínimo 01 Bandeja de entrada de papel (a ser
impresso) com capacidade total de, no mínimo, 250 folhas, nos tamanhos A4 e ofício. No mínimo 01 Bandeja ou alimentador de
entrada de papel (a ser impresso), para papéis com tamanhos entre 7,6 cm x 12,7 cm e 21,59 cm x 35 cm. No mínimo 01 Bandeja
de saída de papel (impresso) com capacidade total de, no mínimo, 100 folhas, nos tamanhos A4 e ofício. Unidade Duplex, para
impressão nos dois lados da folha, de forma automática, sem a necessidade de reinserção da folha na impressora. Configuração,
através das opções da impressora no Sistema Operacional ou através de um aplicativo ........

Total do Fornecedor: R$ 157.500,0000

Valor Global da Ata: R$ 157.500,0000
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