
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

LOTE 01 

Item Equipamento Especificação 
QTD 

Total 

1ª 

Compra 

QTD 

Mínima 

 

1 

Multifuncional 
Monocromática 
Básica  
 
Modelo referencia:  
Marca: LEXMARK,  
modelo: X460 Series 
Marca: XEROX, 
modelo: Work 
Centre 5700 Series 
 
 

 
 

• Funções: Impressão, cópia, 
digitalização em preto e cores, 
digitalização em rede, envio de fax, 
digitalização para e-mail;  

• Laser Monocromática A4;  
• Painel Touch Screen colorido;  
• Processador: 500 Mhz ou superior;  
• Memória RAM: mínimo 512 Mb; 
• Linguagem padrão: Emulação PCL5e 

e 6, emulação PostScript 3;  
• Suportar resolução de 1200x1200 dpi;  
• Velocidade de no mínimo 38 ppm em 

papel A4 para impressão e 33 ppm 
em papel A4 para digitalização;  

• Alimentador automático de até 50 
documentos; 

• Fax: Modem de 33,6 Kbps; 
• Portas USB e Ethernet 10/100 

BaseTx; 
• Gaveta de entrada para 250 folhas e 

alimentador multipropósito para 50 
folhas; 

• Duplex na impressão e duplex 
automático na digitalização (scanner); 

• Ciclo de trabalho de 80.000 páginas 
por mês; 

• Deverá vir acompanhada de toner 
suficiente para 20.000 impressões; 

• Digitalizar tamanhos de 148,5 x 210 
mm (5,85 x 8,27 in.) a 215.9 x 355.6 
mm (8.5 x 14 pol.) no ADF; 

• Digitalizar mídia com peso de 52 a 
120 g/m2 (14 a 32 lb) no ADF; 

• Deve ser possível a inserção, pelo 
painel de operação do equipamento, 
por meio de digitação de texto, 
números, índice que identifique os 
documentos digitalizados; 

• Deverá permitir que os usuários façam 
login diretamente no equipamento 
através de usuário e senha 
cadastrados no active directory. O 
fornecedor é responsável pela entrega 
dos equipamentos customizados para 
atender as necessidades da Justiça 
Federal; 

• Deve possuir menus configuráveis e 
customizáveis; 

• Ao optar pela digitalização em rede o 
usuário deverá informar seu login e 
senha no painel do equipamento, 
permitindo o login independente de 
onde estiver o equipamento; 

• O menu deve ser customizado para 
que seja possível escolher 
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5 

 
1 



digitalização para o fileserver (área S 
e T, que deve ser mapeado 
automaticamente);  

• A digitalização para o fileserver, 
utilizando o protocolo SMB, deve 
selecionar a raiz da pasta do usuário 
(área S) ou do grupo a que este 
pertence (área T), não será aceito o 
uso de FTP; 

• Na digitalização para o e-mail de 
terceiros, será possível informar o e-
mail do destinatário digitando-se no 
painel; 

• Em qualquer opção de digitalização 
será possível modificar as opções de 
digitalização, que terão um padrão 
pré-definido no equipamento, seja 
para preto e branco, escala de cinza 
ou colorido; 

• O padrão de digitalização será o PDF 
1.4, podendo o usuário selecionar 
outro formato, como JPG, PDF 1.5 ou 
superior; 

• Deve ser possível realizar a operação 
de envio da imagem pelo 
equipamento, usando o e-mail, 
devidamente classificada e indexada, 
sem a necessidade de um 
microcomputador; 

• Em relação à classificação e 
indexação, permitirá que o usuário 
digite o nome do arquivo, que virá 
depois de AAAAMMDDHHMMSS-, 
que estará em todos os arquivos por 
default (onde A = Ano, M = Mês, D = 
Dia, H = Hora, M = Minuto e S = 
Segundo; 

• Também deve ser possível a 
digitalização direta para o 
microcomputador; 

• Para a interação entre o painel do 
equipamento e o Active Directory, 
poderá ser utilizado um Webservice, 
desenvolvido pelo fornecedor; 

• O WebService deverá ser 
desenvolvido para ser compatível com 
servidor IIS 6.0. 

 

Garantia de 36 meses on-site pelo 

fornecedor com atendimento no 

próximo dia útil, conforme Termo de 

Referência.  

 

Acessórios 

O cabo de força deverá estar de acordo 

com a exigência da nova norma do 

INMETRO NBR 14136, conforme 

orientações do INMETRO através do link 

http://www.inmetro.gov.br/pluguesetomada

s/index.asp; 



 
Exigências adicionais 

O modelo de equipamento deve estar em 

conformidade com o padrão Energy Star 

5.0 para eficiência de consumo elétrico. 
Obs. Todas as funções acima (exceto 
WebService) devem ser instaladas na 
multifuncional e não poderão ser 
disponibilizadas fora do equipamento. 
No momento da entrega dos 
equipamentos, deverá ser fornecido um 
CD contendo uma listagem dos números 
de séries dos equipamentos. 

 

LOTE 02 

Item Equipamento Especificação 
QTD 

Total 

1ª 

Compra 

QTD 

Mínima 

 

1 

Scanner com 
alimentador de 
papel e duplex 
 
Modelo referencia:  
Marca: FUJITSU,  
modelo: FI-6230 
Marca: KODAK, 
modelo: i2600 e 
i2800 
 
 
 
 

• Scanner colorido; 
• Possuir sensor de captura com 

tecnologia CCD (Charge-Coupled 
Device); 

• Possuir resolução óptica de captura de 
no mínimo 600 dpi; 

• Possuir resolução de saída de no 
mínimo 600 dpi; 

• Possuir saída colorida com 24-bit de 
profundidade; 

• Possuir saída cinza com 8-bit de 
profundidade; 

• Possuir Alimentador Automático de 
Documentos (AAD); 

• Capacidade de digitalização frente e 
verso com ADF; 

• Possuir velocidade de digitalização de 
no mínimo 30 ppm no modo Simplex e 
60 ipm no modo Duplex, com resolução 
de 300 dpi nos modos Preto e branco, 
Cinza e Colorido; 

• Possuir detecção de múltipla 
alimentação através de sensor ultra-
sônico; 

• Área de digitalização de no mínimo 
para os tamanhos carta, A4 e Oficio; 

• Volume diário de digitalização de no 
mínimo 3.000 folhas por dia; 

• Acompanhar software OCR com 
reconhecimento de caracteres 
português Brasil; 

• Capacidade de envio para e-mail, pasta 
de arquivo na rede 

• Possuir saída de arquivos nos 
seguintes formatos: TIFF, PDF, PDF 
pesquisável, PDF/A e JPG; 

• Possuir Certificação Energy Star; 
• Possuir suporte para os sistemas 

operacionais: Windows 2000, Windows 
2003, Windows XP, Windows Vista e 
Windows 7; 
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• Caso a tomada do equipamento seja do 
padrão NBR 14136, o equipamento 
deverá vir acompanhado de adaptador 
para tomada padrão NEMA 5-15P; 

• Possuir capacidade de digitalização nos 
modos: Preto e branco, Cinza e 
Colorido; 

• Possuir capacidade de digitalização 
Simplex (frente) e Duplex (frente e 
verso) com passagem única; 

• Possuir mesa digitalizadora acoplável 
ou integrada, no caso de mesa esta 
deverá ser fornecida junto com o 
equipamento; 

• Capacidade da bandeja do AAD de no 
mínimo 50 folhas com gramatura de 80 
g/m²; 

• Suportar documentos com gramatura 
de 50 g/m² até 200 g/m²; 

• Permitir digitalização de cartões duros, 
como exemplo CPF através do AAD; 

• Suportar a digitalização de documentos 
longos de 3048 mm através do 
Alimentador Automático de 
Documentos (AAD); 

• Suportar a digitalização através do AAD 
de documentos com no mínimo 52 x 74 
mm até no mínimo 216 x 356 mm; 

• Suportar a digitalização de documentos 
A3; 

• Suportar a digitalização através da 
mesa digitalizadora de documentos 
com no mínimo 216 x 297 mm; 

• Possuir fundo preto e branco 
selecionável através de software ou 
através de opcional que deverá ser 
fornecido junto com o equipamento; 

• Possuir interface USB 2.0; 
• Possuir função para controle 

automático de brilho e contraste; 
• Possuir função para alinhamento 

automático e também corte automático 
da imagem para o tamanho correto do 
documento digitalizado; 

• Possuir função para orientação 
automática do documento baseada no 
conteúdo; 

• Possuir função para detectar 
automaticamente documentos coloridos 
e/ou preto e branco; 

• Possuir função para remoção de furos 
provenientes de furadores de papel; 

• Possuir função para a remoção 
automática de imagens de documentos 
em branco; 

• Possuir função para remoção eletrônica 
de cores; 

• Possuir função Multi-Stream para 
saídas múltiplas de imagens de 
documentos em colorido e preto e 
branco; 

• Possuir drivers TWAIN e ISIS; 
• Possuir um software para edição de 



documentos do formato PDF, que 
possua as seguintes funções 

a. Permitir a remoção de 
imagens; 

b. Permitir a inserção de novas 
imagens; 

c. Permitir rotacionar as imagens; 
d. Permitir proteger o documento 

para permitir alterações 
somente através de senha; 

e. Permitir proteger o documento 
para permitir impressão 
somente através de senha. 

 

Garantia de 36 meses on-site pelo 

fornecedor com atendimento no 

próximo dia útil, conforme Termo de 

Referência.  

 

Acessórios 

O cabo de força deverá estar de acordo 

com a exigência da nova norma do 

INMETRO NBR 14136, conforme 

orientações do INMETRO através do link 

http://www.inmetro.gov.br/pluguesetomada

s/index.asp; 

 
Exigências adicionais 

O modelo de equipamento deve estar em 

conformidade com o padrão Energy Star 

5.0 para eficiência de consumo elétrico. 
 
No momento da entrega dos 
equipamentos, deverá ser fornecido um CD 
contendo uma listagem dos números de 
séries dos equipamentos. 
 
Tensão de entrada bivolt de 110 a 240 V; 
 
Ser totalmente compatível com o software 
PDF Sam (www.pdfsam.org) usado pela 
Justiça Federal para tratamento dos PDFs 
gerados durante a digitalização. 

 

 

Magno Bortolini Cardoso 
Supervisor da Seção de Suporte 
Técnico de Informática 


