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Boa Noite,

A MICRÓTECNICA INFORMÁTICA LIDA,
pessoa jurídica de direita privado, inscrita no CNPJ sob o n® 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995
- Bairro Zona Industriai - CEP 70.632-100 - Brasília - DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital

supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, itens 39 e 40, pede o seguinte:
1) Sensor de imagem: CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 2 (frente x 1, traseira x 1)
2) Fonte de luz: Conjunto de LED branco x 2 (frente x 1, traseira x 1)
3) Resolução de saída (Colorido 24-bit, Escala de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit): 50 a 600 dpi
4) Processamento Interno de vídeo:65.536 níveis (16-bits)
5) Dimensões: 300 x 170 x 163 mm
6) Velocidade de digitalização (A4, Colorido, Escala de cinza, Preto e branco): - Simplex: 60 páginas por
minuto (200 / 300 dpi) - Duplex: 120 imagens por minuto (200 / 300 dpi)
Essas características foram baseadas no modelo Fujitsu FI-7160 e apenas esse fabricante atende
completamente todas as características simultaneamente. Para não restringir a participação de mais
fabricantes, reduzir o custo de aquisição e não ferir o principio da isonomia da disputa, entendemos que
serão aceitas as seguintes características:
1) Sensor de imagem: CIS ou CCD Colorido (dispositivo de contato de imagem ou dispositivo de carga
acoplada) x 2 (frente x 1, traseira x 1)
2) Fonte de luz: Conjunto de LED branco ou RGB x 2 (frente x 1, traseira x 1)
3) Resolução de saída (Colorido 24-bÍt, Escala de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit): 75 a 600 dpi
4) Sem essa obrigatoriedade, já que apenas a Fujitsu utiliza.
5) Sem essa obrigatoriedade, já que é cópia exata das rnedidas da Fujitsu

)  6) Velocidade de digitalização (A4, Colorido, Escala de cinza, Preto e branco): - Simplex: 60 páginas por
minuto (200 dpi) - Duplex: 120 imagens por minuto (200 dpi)
Nosso entendimento está correto?

Nosso entendimento está correto?

Gentileza responder para
lucas.sousa@microtecnica.com.br aos cuidados de Lucas Sousa

Telefone: (61) 3968-9918
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Lucas Sousa
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