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ADENDO Nº 02  

 
  

PREGÃO Nº. 18/0011-PG 

 
A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 862/18, com base no 

Anexos I (ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO), do instrumento convocatório, torna público o ADENDO, 

conforme as seguintes alterações abaixo: 

 

Onde se lê: 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE: 

2.3  

Multifuncionais 

Médio Porte A4, 

carta, A5 

monocromáticas 

. Tela Cristal Liquido LCD – colorido sensível ao toque; 

. Nível de ruído baixo; 

. Alimentador automático de documentos até 80 folhas, 

. Bandeja para papel A4, carta, A5 (borda longa), A6, Executivo, Oficio; 

. Capacidade máxima da bandeja 520 folhas, papel comum; 

. Bandeja Multiuso para até 50 folhas, envelope até 10 envelopes de 10 

mm; 

. Impressão frente e verso automático para os papeis citados na bandeja 

da impressora; 

. Tipo de papel: papel comum, timbrado, papel colorido, papel fino, e 

papel reciclado; 

. capacidade de memória 1 Gb 

 Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ 

 AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado  

Workplace, and Wi-Fi Direct® 

Saída de papel   

 . Bandeja de saída com a face para baixo: 

Até 250 folhas de 80 g/m2 - Papel comum (entrega com a face impressa 

para baixo na bandeja de saída de papel com a face para baixo); 

. Bandeja de saída com a face para cima: 

até 10 folha (entrega com a face impressa para cima na bandeja de saída 

de papel com a face para cima); 

Cópia 

Cópia frente e verso automática 

(alimentador automático de documentos) 
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Várias cópias 

Classifica/Empilha até 99 páginas 

Ampliação/Redução 25% a 400% (em incrementos de 1%) 

Resolução Máximo 1200 x 600 dpi 

 SCANNER  

 Compatível com TWAIN 

Compatível com WIA 

Compatível com ICA 

Processamento de cores de 48 bits (Entrada) 

Processamento de cores de 24 bits (Saída) 

Escala de cinza 

Processamento de cores de 16 bits (Entrada) 

Processamento de cores de 8 bits (Saída) 

Resolução *1 

Até 19200 × 19200 dpi (interpolada) 

Até 1200 x 1200 dpi (do vidro do scanner) 

Até 600 x 600 dpi [do ADF (alimentador automático de documentos) 

Escaneamento frente e verso automático  

Funcionalidade: Scanear para email, FTP,TWAIN, SMB, BOX, USB 

Conexões 

. USB 2.0 alta velocidade, ethernet 10/100, NFC, wireless; 

 
 

Leia-se: 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE: 

2.3  

Multifuncionais 

Médio Porte A4, 

carta, A5 

monocromáticas 

. Tela Cristal Liquido LCD – colorido sensível ao toque; 

. Nível de ruído baixo; 

. Alimentador automático de documentos mínimo de 

50 folhas; 

. Bandeja para papel A4, carta, A5 (borda longa), A6, Executivo, Oficio; 

. Capacidade máxima da bandeja 520 folhas, papel comum; 

. Bandeja Multiuso para até 50 folhas, envelope até 10 envelopes de 10 

mm; 

. Impressão frente e verso automático para os papeis citados na bandeja 

da impressora; 

. Tipo de papel: papel comum, timbrado, papel colorido, papel fino, e 

papel reciclado; 

. Capacidade de memória mínima de 512 MB; 

 Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ 
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 AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado  

Workplace, and Wi-Fi Direct® 

Saída de papel   

 . Bandeja de saída com a face para baixo: 

Mínimo de 100 folhas de 80 g/m2 - Papel comum (entrega com a face 

impressa para baixo na bandeja de saída de papel com a face para baixo); 

. Bandeja de saída com a face para cima: 

até 10 folha (entrega com a face impressa para cima na bandeja de saída 

de papel com a face para cima); 

Cópia 

Cópia frente e verso automática 

(alimentador automático de documentos) 

Várias cópias 

Classifica/Empilha até 99 páginas 

Ampliação/Redução 25% a 400% (em incrementos de 1%) 

Resolução Máximo 1200 x 600 dpi 

 SCANNER  

 Compatível com TWAIN 

Compatível com WIA 

Compatível com ICA 

Processamento de cores de 48 bits (Entrada) 

Processamento de cores de 24 bits (Saída) 

Escala de cinza 

Processamento de cores de 16 bits (Entrada) 

Processamento de cores de 8 bits (Saída) 

Resolução *1 

Até 19200 × 19200 dpi (interpolada) 

Até 1200 x 1200 dpi (do vidro do scanner) 

Até 600 x 600 dpi [do ADF (alimentador automático de documentos) 

Escaneamento frente e verso automático  

Funcionalidade: Scanear para email, FTP,TWAIN, SMB, BOX, USB 

Conexões 

. USB 2.0 alta velocidade, ethernet 10/100, NFC, wireless; 

 
 
 
 
Lembramos que a reunião acontecerá dia 23/10/2018 às 09:00 h na Sede Administrativa do SESC/TO 

– 301 Norte, Conjunto 01, Lote 19 – Av. Teotônio Segurado. 
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Todas as demais condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas. 

  

  

 

 

Palmas, 19 de outubro de 2018. 

 

  

 

ADÍLIO RODRIGUES RIBEIRO 
Pregoeiro/Membro da CPL 

  

 

PATRÍCIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 
Membro da CPL 

  

 

FRANCISCO DAMIANA 
Membro da CPL 


