
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

LOTE 01 

Item Equipamento Especificação QTD Total 
1ª 

Compra 

QTD 

Mínima 

1 Impressor Laser 

Monocromática – 

Duplex com 36 meses 

de garantia e 

fornecimento de 

insumos para 30.000 

páginas 

 

 

 

 

Modelo referencia:  

Marca: HP,  

modelo: P2055DN 

Marca: Lexmark, 

modelo: E360DN 

Marca: XEROX, 

modelo: 3435DN 

Marca: SAMSUNG, 

modelo: ML-3471ND 

Marca: OKIDATA, 

modelo: B6500DN 
 

• Impressora Monocromática com 
tecnologia Laser ou Led 

• Velocidade mínima de 33 ppm em 
A4 

• Processador de no mínimo 400 
Mhz 

• Impressão duplex automática 
incorporada 

• Bandeja de Entrada de papel com 
capacidade total de 300 folhas 

• Bandeja de saída de no mínimo 
150 folhas 

• Resolução de 1.200 x 1.200 dpi ou 
superior 

• Tempo de saída da primeira 
página máximo de 10 (dez) 
segundos 

• Memória RAM de no mínimo 128 
MB 

• Ser compatível com impressão em 
papel Carta, A4, A5, Ofício e 
envelopes 

• Padrões de linguagens: PCL6, 
PCL 5 e PostScript 3 

• Ciclo mensal de impressão (duty 
cycle) de no mínimo 50.000 
páginas 

• Interface de rede ethernet padrão 
TCP/IP, através de placa interna 
10/100Mbs e USB 2.0 de alta 
velocidade  

• Deve ser fornecido o cabo USB 2.0 
de no mínimo 1,8m  

• Fornecimento de todos os 
insumos necessários para 
funcionamento do equipamento 
(tonner e cilindro) originais e de 
primeiro uso para impressão de 
30.000 páginas considerando o 
percentual de 5% de área de 
cobertura e em modo normal, 
desconsiderando-se os insumos 
que virão dentro do 
equipamento. 

• Os cartuchos de Tonner deverão 
ser originais (do mesmo fabricante 
da impressora) não 
remanufaturados ou fabricados por 
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terceiros. 
• Caso a tomada do equipamento 

seja do padrão NBR 14136, o 
equipamento deverá vir 
acompanhado de adaptador para 
tomada padrão NEMA 5-15P 

• Certificação Energy Star 
• Drivers para estações de trabalho: 

Microsoft Windows XP, Vista, 
Seven, Linux e Mac 

• Tensão de entrada 127 V 60 hz 
• Garantia de 36 meses on-site 

com atendimento no próximo dia 
útil. 

 

LOTE 02 

Item Equipamento Especificação QTD Total 
1ª 

Compra 

QTD 

Mínima 

1 Impressor Laser 
Colorida -  Duplex 
A3 com 36 meses de 

garantia e 

fornecimento de 

insumos para 35.000 

páginas coloridas e 

30.000 páginas 

monocromáticas 

 
 

 

 

 

 

Modelo referencia:  

Marca: HP,  

modelo: CP5525DN 

Marca: Lexmark, 

modelo: C935DN 

Marca: XEROX, 

modelo: 7500DN 

Marca: OKIDATA, 

modelo: C910DN 
 

Especificações Mínimas aceitáveis:  

 
• Impressora Policromática com 

tecnologia Laser ou Led 
• Velocidade mínima de 30 ppm em 

A4/carta em mono e em color 
• Processador de no mínimo 600 

Mhz 
• Impressão duplex automática 

incorporada 
• Bandeja de Entrada de papel com 

capacidade total de 600 folhas 
• Bandeja de saída de no mínimo 

300 folhas 
• Resolução de 600 x 600 dpi ou 

superior 
• Tempo de saída da primeira 

página máximo de 10 (dez) 
segundos no modo mono 

• Memória RAM de no mínimo 512 
Mb 

• Ser compatível com impressão em 
papel A3, Carta, A4, A5, Ofício e 
envelopes 

• Padrões de linguagens: PCL 5 e 
PostScript 3 

• Ciclo mensal de impressão (duty 
cycle) de no mínimo 120.000 
páginas em A4 

• Interface de rede ethernet padrão 
TCP/IP, através de placa interna 
10/100/1000Mbs e USB 2.0 de alta 
velocidade  

• Deve ser fornecido o cabo USB 2.0 
de no mínimo 1,8m  
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• Fornecimento de todos os 
insumos necessários para 
funcionamento do equipamento 
(tonner e cilindro)  originais e de 
primeiro uso para impressão de 
35.000 páginas coloridas e 
30.000 páginas monocromáticas 
considerando o percentual de 
5% de área de cobertura e em 
modo normal, desconsiderando-
se os insumos que virão dentro 
do equipamento. 

• Os cartuchos de Tonner deverão 
ser originais (do mesmo fabricante 
da impressora) não 
remanufaturados ou fabricados por 
terceiros. 

• Caso a tomada do equipamento 
seja do padrão NBR 14136, o 
equipamento deverá vir 
acompanhado de adaptador para 
tomada padrão NEMA 5-15P 

• Certificação Energy Star 
• Drivers para estações de trabalho: 

Microsoft Windows XP, Vista, 
Seven, Linux e Mac 

• Tensão de entrada 127 V 60 hz 
• Garantia de 36 meses on-site 

com atendimento no próximo dia 
útil. 
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