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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. OBJETO 

Aquisição de SCANNER conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 

   01 
SCANNER C/ Produção estimada entre 3000 e 5000 fls./dia; Função OCR; Formato 

PDF/A(pesquisável) e velocidade de 30 ppm/60 ipm. 
 

UND 

 

  4 

 

02. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos 

gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria 

transtornos aos administrados. O fato é amplamente difundido na Doutrina, onde se cita 

o insigne doutrinador Marçal Justen Filho, discorrendo acerca do tema: 

 

“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade 

pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a 

atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure 

prestação semelhante no futuro.” 

 

2.2. No passado os gestores de TIC elaboravam processos licitatórios com vistas à 

contratação de serviços de atualização (upgrade) de componentes de hardware e 

contratação de serviços de manutenção. Essa estratégia, entretanto, já não se demonstra 

adequada para a Administração Pública, pois se apresenta antieconômica na comparação 

do custo benefício da contratação. O tema também já foi objeto de apreciação da Egrégia 

Corte de Contas que exarou entendimento no sentido de condenar a prática de 

atualizações tecnológicas em detrimento da aquisição de novos equipamentos. Para 

ilustrar o mote cita-se o Acórdão TCU nº 2400/2006 que assim discorreu sobre os serviços 

de atualização tecnológica e suporte técnico: 

 

“Acórdão TCU n. 2400/2006 – Plenário 

... 

2.9.2.4 .... do ponto de vista técnico, o fato de existir garantia para os 
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equipamentos que sofrerem atualização nos mesmos níveis que os prestados 

a equipamentos novos não garante vantagem técnica ao upgrade. Pelo 

contrário, não se pode esperar que um servidor em gabinete desmontado e 

remontado em um rack com substituição de quase todos os componentes (ver 

listagem dos componentes que serão substituídos à fl. 70 do anexo 2), com a 

permanência de alguns componentes antigos, possa ter menor probabilidade 

de falha que um equipamento novo que, dependendo do fornecedor, pode ser 

montado e testado em fábrica. A garantia não diminui o risco de falha e 

necessidade de substituição de componentes (mais provável no caso do 

upgrade do que no caso de aquisição de novos servidores), caso em que os 

equipamentos, mesmo que por pouco tempo, permaneceriam indisponíveis.” 

 

2.3. Conclui-se então que para os bens de informática, uma das melhores estratégias para 

minimizar a interrupção da prestação de serviços está, pois, na aquisição de 

equipamentos com ampla cobertura de garantia. Portanto, faz-se necessário contar com 

um parque de TI com cobertura integral de garantia evitando eventuais situações que 

causem moléstia aos usuários dos serviços públicos. 

 

2.4. Observando a padronização do parque computacional, o princípio da economicidade, 

eficiência e eficácia, identificando e consolidando as demandas das unidades em um 

único processo de contratação, tendo em vista a quantidade de unidades requisitantes 

existentes na instituição e o reduzido corpo técnico das unidades de TI e de licitações. 

Desta forma, visamos suprir as atuais e eventuais necessidades de substituição durante 

o ano com o sistema de registro de preço. 

 

2.5. As políticas de aquisição de ativos de TI definidas, tem por objetivo fracionar o montante 

investido ao longo do tempo, com a aquisição parcelada dos ativos de TI, com taxa de 

renovação de 25% ao ano, e assim, obter a substituição integral dos ativos ao longo de 4 

anos, e a manutenção de 100% do parque computacional em garantia de funcionamento, 

de acordo com as orientações do Departamento de Infraestrutura e Serviços de Rede da 

SLTI. 

 

2.6. O Projeto Assentamento Funcional Digital - AFD abrange os órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, e objetiva 

agilizar o acesso à informação, subsidiar a tomada de decisão, resguardar os direitos e 

os deveres dos órgãos, entidades e de seus agentes. 
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2.7. O AFD é considerado documento arquivístico e deverá observar as orientações 

emanadas do Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivo - SIGA, da Administração Pública Federal. 

2.8. O AFD será o meio de consulta ao histórico funcional a ser utilizado pelos órgãos e 

entidades e os arquivos que o compõe serão armazenados somente no Repositório 

Central, com observância das regras de segurança, armazenamento e preservação 

contidas no e-Arq Brasil aprovado pela Resolução CONARQ nº 25 de 27 de abril de 2007 

devendo estar protegidos de acesso, uso, alteração, reprodução e destruição não 

autorizados. 

2.9. O projeto foi reestruturado e está constituído de duas Etapas: 

2.9.1. I - inclusão de documentos funcionais, produzidos após a data de lançamento 

oficial do Sistema de Gestão do AFD - SGAFD. 

2.9.2. II - digitalização do legado dos documentos funcionais existentes nos 

Assentamentos Funcionais Físicos. 

2.10. Considerando que o início da operacionalização do AFD se dará no primeiro 

semestre de 2016 na Etapa de inclusão de documentos funcionais na ferramenta SGAFD 

e a digitalização do legado iniciará em 2016, devidamente instruído na PORTARIA 

NORMATIVA/SEGEP Nº 199/2015, assim como, as orientações e especificação técnica 

dos equipamentos.  

2.11. Por isso, a aquisição de equipamentos de digitalização apoiará as unidades que 

operacionalizarão o AFD a partir do dia 1º de Julho de 2016, e contribuirá com a 

universidade na conformidade com a portaria. 

 

2.6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

2.6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Coordenar e integrar as ações institucionais na área de tecnologia da informação avaliando 

e propondo soluções adequadas com foco nos objetivos estratégicos da UNIR, através da 

implantação de sistemas e serviços integrados à gestão, incentivo e divulgação do uso da TI. 

 

2.6.2 PLANO DIRETOR DE TI 

 

As iniciativas estratégicas de TI terão sempre como elementos balizadores a missão, visão, 

princípios e valores, e principalmente, os objetivos estratégicos da UNIR. O alinhamento do 

PDTI ao planejamento estratégico irá garantir redução de riscos, custos, efetividade e 

eficiência dos recursos de tecnologia e agregando valor a instituição. 
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2.6.3 RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

 

 Padronização e atualização do parque tecnológico, com equipamentos em garantia; 

 Ganho de produtividade com qualidade dos trabalhos dos setores administrativos; 

 Possibilitar uso intensivo dos recursos de rede (Acesso a rede para acesso aos recursos 

e sistemas administrativos, protocolos, Base acadêmica. Correio Eletrônico e Base de 

dados corporativos); 

 Redução do esforço administrativo para a realização de diversos processos licitatórios 

sendo que a execução conjunta culmina em um único; 

 Redução de custos de manutenção e melhor eficiência pelo uso racional dos recursos, 

uma vez que estes foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades do 

usuário; 

 Mobilidade; 

 Conformidade legal, a PORTARIA NORMATIVA/SEGEP Nº 199/2015. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens, ora pretendidos pela Administração, enquadram-se na categoria de bens 

considerados comuns de uso geral, de que tratam a Lei n.º 10.520/2000 e o Decreto n.º 

5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas 

usualmente encontradas no mercado. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo para entrega máximo dos bens é 60 (sessenta) dias, contados do recebimento 

de cada nota de empenho emitida em remessa única no seguinte endereço: 

UNIR CAMPUS 

PATRIMÔNIO 
Rodovia BR 364, KM 9,5 - Sentido Rio Branco - Porto Velho/RO (69) 2182-2154 

 

4.2. Todos os materiais deverão possuir manual de Instrução em português, Certificado de 

Garantia, e ainda, para fins de orientação aos licitantes, todos os itens deverão 

apresentar ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA na cidade de Porto Velho. Ficando o 

Adjudicatário responsável por PEGAR e DEVOLVER o material/equipamento na sede do 

órgão Licitador, em até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação. 

 

4.3. Em hipótese alguma o órgão gerenciador e os órgãos participantes aceitarão o recebimento 
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de materiais com especificações, marca e quantidades diferentes do registrado na(s) respectiva(s) 

nota(s) de empenho. 

 

4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na(s) proposta(s) 

do(s) adjudicatário(s). 

 

4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na(s) proposta(s) do(s) adjudicatário(s), 

devendo ser substituídos no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da notificação do(s) 

adjudicatário(s), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado. 

 

4.7. Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do(s) 

adjudicatário(s) pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. São obrigações da Contratante: 

 

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

 

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante e prazo de validade; 

 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

 

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, sendo suficiente 

a indicação de telefone, e-mails, endereço e nome e função da pessoa para contato. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

9. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

 

9.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado 

a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

 

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

9.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 
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à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

10.1.1. Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, 

desde que sem consequências nos prazos e nos valores desta Ata de Registro de Preços. Na 

ocasião, será concedido um prazo para a CONTRATADA sanar as irregularidades; 

 

10.1.2. Multa: 

a) Por atraso na entrega do material: multa no percentual correspondente a 0,2%(dois décimos 

por cento), calculada sobre o valor total da ata, por dia ocorrido de atraso, até o limite de 30 dias 

(trinta) dias. No caso de atraso entre o 31º (trigésimo primeiro) e o 60º (sexagésimo) dia, a multa 

será de 0,4% (quatro décimos por cento), sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso; 

 

b) pela inexecução total ou parcial do ajuste: será considerado como inexecução total do ajuste, o 

atraso superior a 60 (sessenta) dias. A CONTRATADA estará sujeita a multa correspondente à 

diferença do preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da 

obrigação não cumprida; 

 

10.1.3. – Suspensão Temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE pelo prazo de até 02(dois) anos; 

 

10.1.4. – Declaração de Idoneidade para licitar ou contrato com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da publicação, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada; 

 

10.1.5. – Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
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da Ata, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a união, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será o inciso XIV do art 4º desta 

Lei, pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata e das 

demais cominações legais; 

 

10.2. – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras, previstas na Lei nº 8.666/93 inclusive responsabilização da CONTRATADA por eventuais 

perdas e danos causados à CONTRATANTE; 

 

10.3. – Poderá ser aplicada multa de 0,2% (dez décimos por cento), calculada sobre o valor total 

da ata, caso a CONTRATADA descumpra qualquer outra condição ajustada, em especial quando 

não se aparelhar convenientemente para execução do objeto da ata ou impedir ou dificultar os 

trabalhos da Fiscalização; 

 

10.4. – Poderá ser aplicada multa de 10%(dez por cento) do valor da ata quando a CONTRATADA 

der causa da fiscalização; 

 

10.5. – As multas deverão ser recolhidas à Tesouraria da CONTRATANTE, no prazo máximo de 

5(cinco) dias úteis, contados da data da notificação do ato que as impuser, exauridos todos os 

recursos administrativos e o direito de ampla defesa. Caso o prazo não seja cumprido, os valores 

referentes às multas serão descontados dos pagamentos devidos à CONTRATADA; 

 

10.6. - nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento 

da multa ou da prova da sua não aplicabilidade do ato formal do ordenador de Despesas da 

CONTRATANTE; 

 

10.7. – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Pregão e das demais cominações legais; 

 

10.8. – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; e 

 

10.9. – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o 

contraditório e ampla defesa. 
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11. ESTIMATIVA DE PREÇOS  

11.1. A estimativa de preços para execução total deste certame é apresentado conforme 

o quadro abaixo:  

 

 

ITEM REFERÊNCIA VLR.UNITÁRIO VLR.MÉDIA 

 

01 

PREGÃO 24/2014(Item nº 47) – INST.FED.DE 
EDUC., CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO 

 
R$   3.990,00 
 

 

 

R$ 6.591,96 
 

02 

WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LT –  
CNPJ: 14.314.050/0001-58 

 
R$   6.949,00 
 

03 WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LT –  
CNPJ: 14.314.050/0001-58 

R$   8.836,90 

 

 

 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

12.1. Estimativa de impacto financeiro:  

12.1.1. A definir  

 

12.2. Fonte de recursos:  

12.2.1. A definir  

 

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA  

13.1. São parte integrante deste termo de referência os seguintes Anexos:  

13.1.1. Anexo I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

ITEM 01 - Scanner 

 Características 
Recomendado para baixo ou médio volume de trabalho diário. 

Modo De Digitalização 

Operar automaticamente no modo simplex ou duplex (frente e verso) com 

leitura simultânea dos dois lados; 

Suportar múltiplas páginas. 

Velocidade De Digitaliza-

ção 

Velocidade de digitalização mínima de 30 ppm no modo simplex (a 200 

dpi), para papel A4, com alimentação em retrato; 

Velocidade de digitalização mínima de 60 ipm no modo duplex (frente e 

verso) (a 200 dpi), para papel A4, com alimentação em orientação retrato. 

Alimentador 

Possui alimentação automática de documentos (ADF), com capacidade de 

no mínimo 50 (cinquenta) folhas com 75-80 g/m2 e padrão mínimo A4. 

Possuir sensor de detecção de alimentação. 

Resolução Ótica 
Possuir resolução ótica de 300 dpi. 

Escalas De Cor 

Suportar no mínimo as seguintes escalas de cores: 

Colorido - 24 bits; e 

Monocromático - 1bit; e 

Tons de cinza - 8 bits. 

Resolução De Saída 
Possuir resolução mínima de 300 dpi. 

Volume De Digitalização 
Volume mínimo diário de processamento de 3.000 (três mil) páginas. 
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Fonte De Captura 

Possuir software de captura com recurso de detecção automática de ima-

gens e textos. 

Software 

Deve possuir software com função de recolhimento ótico de Caracteres 

(OCR), sem restrição de licença para uso. 

Recursos De Imagem 

Auto brilho; 

Correção automática de inclinação; 

Eliminação de bordas pretas; 

Rotação de imagem; 

Eliminação de página em branco; 

Detecção de fim de página. 

Padrão De Mídia De En-

trada 

Suportar no mínimo os seguintes padrões: 

Gramatura: entre 60 g/m2 e 105 g/m2; 

Tamanho: Entre A5 e padrão Ofício, sendo imprescindível o formato A4. 

Pacote De Drivers 
Devem possuir suporte no mínimo aos drivers TWAIN e ISIS. 

Formatos De Digitalização 

Possuir no mínimo suporte aos padrões uma página e multipáginas nos 

formatos TIFF, JPEG e PDF (somente imagens e pesquisáveis) 

Conectividade 
Compatível no mínimo com USB 2.0, incluindo o cabo. 

Requisitos Elétricos 

Possuir fonte de alimentação de 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz automática. 

Possuir conformidade com o padrão Energy Star. 

Sistema Operacional 

Possuir compatibilidade com o Windows 7 (32 e 64 bits) para drivers e 

software. 

Garantia De Suporte Téc-

nico 

Possuir garantia contra defeitos de fabricação e suporte técnico no período 

de 48 meses. 

O suporte técnico para os equipamentos deverá ser prestado preventiva e 

corretivamente on-site por profissionais especializados e deve incluir a 
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manutenção e a substituição de equipamentos conforme requisitos míni-

mos de serviço definidos. 

Idioma 

Todo software, incluindo drivers, e os respectivos manuais deverão estar 

disponíveis em língua Portuguesa - Português do Brasil. 

Atualização 

Disponibilizar atualizações do software (correção e erros, firmware, novas 

funções) sempre que houver lançamentos de novas versões compatíveis 

com o equipamento no decorrer do prazo de garantia. 

Segurança 

Os equipamentos e produtos, nas suas condições de fabricação, opera-

ção, manutenção, configuração, funcionamento, alimentação e instalação, 

devem obedecer rigorosamente, no que for aplicável, às normas e reco-

mendações em vigor, elaboradas pelos órgãos oficiais competentes ou 

entidades autônomas reconhecidas na área (ABNT, ANATEL, etc.) e 

aquelas entidades geradoras de padrões reconhecidas internacional-

mente (ISSO, IEEE, EIA/TIA etc). 

Padronização 

Os equipamentos e o software fornecidos devem ser do mesmo fabricante 

ou compatível; os equipamentos deverão ser novos e estar na linha de 

produção do fabricante no momento da apresentação das propostas; os 

equipamentos deverão ser fornecidos com um conjunto completo de ma-

nuais originais necessários à instalação de equipamentos e seus compo-

nentes, confeccionados pelo fabricante, todos os requisitos de hardware, 

software e cabos, bem como seus acessórios. 

Observações 

Para scanner com conexão USB, é recomendável avaliar os requisitos do 

fabricante quanto à configuração mínima exigida da estação de trabalho a 

ser utilizada. 

 


