
ANEXO II – ITEM 1.1.3 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 

 
 
Impressora Laser Multifuncional Monocromática, contendo no mínimo as seguintes 
características: 
 
1) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 
1.1 – Deverá possuir tecnologia de impressão laser monocromática, não sendo aceita outra tecnologia 
 
2) FUNÇÃO IMPRESSORA 
2.1 – Deverá possuir velocidade mínima de 19 ppm (dezoito páginas por minuto) considerando papel 
de tamanho Carta. 
2.2 – Deverá possuir resolução mínima de 600 x 600 dpi. 
2.3 – Processador de no mínimo 400 Mhz. 
2.4 – Deverá possuir ciclo mensal de trabalho de no mínimo 8.000 páginas. 
 
3) MEMÓRIA 
3.1 – Deverá possuir memória mínima de 64 MB (sessenta e quatro megabytes). 
 
4) CONECTIVIDADE 
4.1 – Deverá possuir uma interface USB 2.0 de alta velocidade (ou compatível) para conexão direta, 
com cabo USB incluído, rede TCP/IP integrada 10/100Base-T; 
 
5) IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 
5.1 – Deverá possuir opção de impressão frente e verso manual. 
 
6) SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO 
6.1 – O toner devera ser integrado ao cilindro de imagem, caso não seja, devera ser fornecido 01 
(UM) cilindro de imagem adicional, alem do que vem com o equipamento. 
6.2 – Deverá ser compatível com cartucho de impressão com rendimento mínimo de 1600 (mil e 
seiscentas) páginas por cartucho, com valor declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. 
6.3 – Deverá ser entregue com no mínimo 01 (um) cartucho original e do mesmo fabricante do 
equipamento. 
  
7) BANDEJA DE ENTRADA 
7.1 – Capacidade para imprimir em papel tipo Carta e A4. 
7.2 – Deverá possuir no mínimo 01 bandeja de entrada com capacidade mínima de 150 folhas cada. 
7.3 – Compartimento de saída para no mínimo 100 folhas. 
 
 
8) SISTEMA OPERACIONAL 
8.1 – Deverá ser compatível com no mínimo os seguintes sistemas operacionais: MS Windows XP 
Professional, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows Server 2003 entre outros. 
 
9) SOFTWARE 
9.1 – Deverá ser fornecido CD de software e documentação. 
9.2 – Deverá ser fornecida mídia original contendo os softwares e drivers. 
 

10) GARANTIA DO EQUIPAMENTO 
10.1 – Todos os equipamentos ofertados deverão possuir garantia mínima de 01 (hum) ano a contar 
da data do aceite dos equipamentos. 
10.2 – Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes 
defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente 
comprovado. 
10.3 – A abertura de chamado técnico deverá ser disponibilizado por ligação 0800 (ligação gratuita) 
ou ligação à cobrar 



 
11) DOCUMENTAÇÃO 
11.1 – Deverão ser apresentados Catálogos e Folders, que comprovem todas as funcionalidades e 
características técnicas solicitadas acima. 
11.2 – Deverá estar em conformidade com Certificação Energy Star. 


