
 
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

LOTE 01 

Item Equipamento Especificação 
QTD 

Total 

1ª 

Compra 

QTD 

Mínima 

 

1 

Terminal de auto-

atendimento com 

tecnologia 

eletromagnética 

 

Marca e Modelo 

referencia:  

 
Bibliotheca-ITG, ITG 

XpressCheck™ Hybrid 

RFID/EM and   ITG 

XpressCheck™ 

Station License; 

 
 
RFID Brasil; RIO 1333 

O quiosque deverá ser entregue com a seguinte 
configuração MÍNIMA: 
• Monitor de LCD, tela plana, 17 colorida com 

tecnologia touch-screen interativa; 
• Processador: Intel Core 2 Duo E6320ou 

superior; 
• Clock do Processador: 1.86GHz; 
• Cache Processador L2: 4MB; 
• Chipset: Intel Q963 Express; 
• Sist Operacional: Windows XP Profissional ou 

superior; 
• Memória: 2 GBou superior; 
• Interface Memória: DDR2 667MHz; 
• Disco Rígido: 80GB; 
• Velocidade Disco: 7200 rpm; 
• Interface Disco: SATA; 
• Mídia Óptica: DVD-Rom; 
• Placa de Rede: 10/100/1000Mbps; 
• Placa de Vídeo: Intel Graphics Media 

Accelerator 3000; 
• Memória de Vídeo: 256MB compartilhada; 
• Placa de Som: Integrado; 
• Porta USB: 6; 
• Saída RJ-45; 
• Teclado numérico; 
• Mobiliário para acomodação dos equipamentos, 

em MDF ou texturizado; 
• Gabinete com fechadura e chave; 
• Leitor de código de barras para cartões dos 

usuários; 
• Deverá realizar a leitura de cartão magnético, 

código de barras ou smartcard; 
• Leitor multidirecional com código de barras para 

materiais do acervo; 
• Desativador/reativador eletromagnético 

compatível com o sistema de desativação e 
reativação eletrônica (anti-furto) já instalado na 
Biblioteca; 

• Impressora para emissão de comprovante de 
empréstimo com no mínimo 40 caracteres por 
linha, embutida com fechadura e chave, de fácil 
utilização; 

• O leitor de RFID deve utilizar um algoritmo de 
anticolisão que possibilite identificar dezenas de 
itens simultaneamente e com leitura a uma 
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1 



distancia mínima de 15 cm; 
• O sistema deve desativar a etiqueta 

eletromagnética somente quando da conclusão 
da operação de empréstimo; 

• O terminal deve fornecer sinalizações e 
informações visuais e sonoras ao usuário 
durante toda a transação, possibilitando sua 
fácil utilização e atendendo ao disposto na NBR 
9050:2004; 

• O terminal deve oferecer detecção múltipla de 
livros por intermédio do leitor de RFID, para 
evitar empréstimo desautorizado de livros; 

• O terminal deverá ser capaz de ler 
simultaneamente tanto códigos de barras como 
etiquetas RFID dos itens processados na 
mesma operação; 

• O software operacional eventualmente 
empregado pelo terminal de auto-atendimento 
deverá estar totalmente em Português e 
apresentar licenciamento perpétuo, 
dispensando custos adicionais inerentes à 
renovação periódica do mesmo. Ainda, deverá 
ser compatível com o Software Sophia, de 
gerenciamento da Biblioteca do Tribunal 
Regional Federal – 2ª Região, versão biblioteca 
avançada 2009, quanto à atualização das 
informações de auto-empréstimo; 

• O leitor de RFID, parte integrante do terminal, 
deverá ser certificado e homologado pela 
ANATEL em conformidade com o disposto na 
Lei  9472/97 (LGT) e nas Resoluções 
506(Regulamento de Radiação Restrita), 529 e 

542 (Segurança Elétrica e Compatibilidade 

Eletromagnética)da ANATEL. 

• O leitor de RFID deverá ser programado para 
realizar a leitura de modelos de dados abertos 
de modo a não haverem custos de 
licenciamento pelo uso de modelos 
proprietários de terceiros bem como não haver 
limitação da competitividade entre licitantes; 

 
Terminologia: 
• Os termos técnicos deverão ser interpretados 

com o significado preconizado pelas normas 
técnicas da ABNT ou outra entidade 
credenciada pelo CONMETRO (Conselho 
Nacional de Metrologia); 

• 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/pluguesetomadas/ind
ex.asp 

• O Sistema/Equipamento deverá ser 



comprovadamente novo e sem uso; 
• Todos ossub-itens do item devem formar um 

módulo único, em estrutura robusta e 
resistente; 

• O equipamento deverá ser entregue na Tensão 
de entrada de 110 Vac. 

• Garantia de 36 meses on-site pelo 
fornecedor com atendimento no próximo dia 
útil, conforme Termo de Referência. 
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