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  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E PESQUISA

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI
DIVISÃO DE ANALISE DE PROCESSOS DE TI

Descrição do Objeto Scanner Departamental de mínimo de 6000 páginas/dia com 
software  OCR e 36 meses de Garantia Técnica

Aplicação do Objeto Departamentos e/ ou setores de licitações )secretarias de 
pequeno e médio Porte

Validade da Especificação de
referência 

Dezembro/2020 Versão: 2.0

Produzido em 14/02/2020

Modelos de Referência Scanner Fujitsu FI-7160  / Kodak Alaris Scanner S2060w /FUJITSU 
Image Scanner N100   ou Similar

OBSERVAÇÕES

1-As configurações abaixo são consideradas como requisitos mínimos, mas podem ser orçados
equipamentos com requisitos superiores aos descritos;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SCANNER DEPARTAMENTAL,  COM SOFTWARE DE  RECONHECIMENTO DE CARACTERES  (OCR),
COM LICENÇA PERMANENTE E GARANTIA TÉCNICA DE 36 MESES– MÍNIMO DE 6.000 PÁGINAS/DIA
1. Tecnologia de Digitalização CCD ou CIS CMOS;
2. Ciclo diário mínimo de digitalizações em formato A4 de 6.000 páginas por dia;
3. Capacidade mínima do ADF (automatic document feeder) mínimo de 300 folhas de tamanho
Carta/A4 de 75 g/m² ou 80g/m² ;
4. Velocidade de digitalização de mínimo de 60 ppm (páginas por minuto) para documentos de
um lado (Simplex) e mínimo de 120 ipm (imagens por minuto) para documentos de dois lados
(Duplex), ambos a uma resolução de 200 dpi nos três modos: branco e preto, escala de cinzas e
colorido sem perder velocidade;
5. Interface de Conexão USB 2.0 ou superior;
6. Resolução óptica de mínimo de 600 pontos por polegada (ppp) ou superior;
7. Alimentação automática para documentos com múltiplas folhas;
8. Digitalização automática frente e verso (duplex) em uma única passada do original;
9. Capacidade de aceitar papéis de tamanhos e gramaturas diferentes na mesma bandeja de
entrada;
10. Área de digitalização de 216 mm x 297 mm ou superior (tamanho Carta e A4);
11. Sensor para detecção de dupla alimentação de documentos;
12. Compatibilidade  com  Windows  8.1  Enterprise  (64  bits)  ou  superior  e  Linux;  14.  O
equipamento deverá constar (marca e modelo) no Centro de Compatibilidade do Windows;
13. Drivers compatíveis com: ISIS (Windows) e TWAIN (Windows e Linux);
14. Detecção e eliminação automática de páginas em branco com ajuste de sensibilidade via
interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS;
15. Junção de imagens da frente e  do verso em uma única imagem via interface gráfica dos
drivers TWAIN e ISIS;
16. Preenchimento automático de bordas irregulares com a cor branca de fundo;
17. Rotação automática do documento baseada no conteúdo via interface gráfica dos drivers
TWAIN e ISIS;
18. Recorte do tamanho exato do documento via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS;
19. Ajuste independente de cores RGB via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS;
20. Preenchimento automático de furos, incluindo perfurações duplas e irregulares via interface
gráfica dos drivers TWAIN e ISIS;
21. Eliminação das cores vermelha, verde e azul via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS;
22. Detecção automática de cores nos drivers TWAIN e ISIS;
23. Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS;
24. Mostra das imagens digitalizadas durante o processo de captura;
25. Possibilidade que as imagens digitalizadas possam ser direcionadas para um diretório, e-
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mail, impressora local o de rede, aplicativo ou para Microsoft Sharepoint;
26. Recursos de pós-digitalização, como rotação, recorte, exclusão, renomeação do arquivo e
escolha do diretório para salvar as imagens;
27. Formatos de saída de arquivo: TIFF, JPEG, BMP, RTF, PDF e PDF pesquisável;
28. Utilização de folha em branco como separador de documentos;
29. Software de reconhecimento de caracteres (OCR) na língua portuguesa do Brasil;
30. Software com interface em idioma Português do Brasil;
31. Junção de imagens na digitalização de papel A3 dobrado via ADF (frente e verso/duplex);
32. Alimentação eléctrica bivolt automático: 100 a 127 VAC e 220 a 240 VAC;
33.  Conformidade,  comprovada  documentalmente,  com  a  diretiva  RoHS  (Restriction  of
Hazardous Substances - Restrição de Substâncias Perigosas);
34. Os  certificados  poderão  ser  emitidos  por  uma  entidade  acreditada  por  laboratórios
internacionais.
34.1. USB 2.0 (mínimo);
34.2. Rede 802.11b/g/n sem fio;
34.3. Ethernet Base T 10/100 OU superior;
35.DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
35.1- Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso.
35.2-Os  equipamentos  não  poderão  constar,  no  momento  da  apresentação  da  proposta
comercial,  em listas de End-of-Support (“Fim-de-Suporte”), End-of-Sales (“Fim-de-Vendas”) ou
End-of-Life (“Fim-de-Vida”) do fabricante.
35.3-  A  versão  entregue  deve  ser  a  última disponível  no  mercado na  data  de  entrega do
produto, podendo a PGM optar por uma versão mais antiga.
35.4-O  idioma  de  software  e  de  documentação  técnica  deverá  ser,  preferencialmente,  em
português do Brasil ou, excepcionalmente, em inglês.
35.5- Em caso de atualização do produto, quando a aplicação da nova versão resultar em perda
de  dados,  incapacidade  de  abertura  ou  gravação  de  arquivos  ou  qualquer  outra
incompatibilidade relativamente às versões anteriores, tais restrições deverão estar claramente
relatadas na descrição dos requisitos de natureza técnica das propostas.
35.6- Em caso de atualização do produto, a CONTRATADA se obriga a enviar notificação formal à
CONTRATANTE, bem como o software atualizado ou sua atualização propriamente dita, em mídia
digital (CD / DVD / Pendrive) ou link na internet.
35.7- DA GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
35.7.1-  Para a solução envolvida na contratação, a CONTRATADA deverá prever garantia dos
equipamentos,  fornecendo  sem custo  adicional  todos  os  ajustes  às  falhas  que  porventura
venham a ser encontradas, realizando assistência técnica on-site.
35.7.2-A garantia de funcionamento completo de todos os equipamentos será pelo período de
36 (trinta e seis)  meses,  contados a partir  do recebimento definitivo do equipamento,  sem
prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
35.7.3-  Para execução dos serviços de garantia, suporte e atendimento técnico local, estadia,
transporte de equipamentos, ou qualquer outro tipo de serviço necessário para o cumprimento
da garantia deve ser realizado pela CONTRATADA não gerando nenhum ônus adicional para a
CONTRATANTE.
35.7.4-Durante a Garantia,  a CONTRATADA deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos
equipamentos, bem como a substituição de peças e componentes de manutenção (desgastes
de uso).
35.7.5-  Quaisquer  peças,  componentes  ou  outros  materiais  que  apresentarem  defeitos  de
fabricação e/ou instalação devem ser substituídos por originais (novos) iguais ou superiores,
sem ônus para a CONTRATANTE.
35.7.6-Em  caso  da  descontinuidade  de  sua  fabricação  ou  não  mais  disponibilidades  nos
mercados  nacional  e  internacional  para  sua  aquisição,  poderão  ser  utilizados,  com  a
concordância prévia da DSTA/CMTI/SGG, componentes, peças e materiais recondicionados, ou
de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis, tanto em qualidade quanto
em características técnicas, com os originais.
35.7.7-A assistência técnica é responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA e ocorrerá
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por conta da CONTRATADA, durante o período da Garantia,  mesmo quando for necessário o
transporte, por correio ou transportadora, de equipamentos e/ou peças ou ainda o translado e a
estada  de  técnicos  da  CONTRATADA  ou  qualquer  outro  tipo  de  serviço  necessário  para  o
cumprimento da garantia.
35.7.8- A garantia deverá atender a todos os componentes físico e lógicos que fazem parte do
objeto deste contrato.
35.7.9-Deverão estar  cobertas  pela  garantia  quaisquer  atualizações de  firmware e  software
disponibilizadas pelo fabricante.
35.7.10- A abertura de chamados dar-se-á por web, email ou chamada telefônica local ou DDG
(0800):
35.7.10.1-Os canais de atendimento deverão ser informados na assinatura do contrato.
35.7.11- Os atendimentos serão na forma “On-Site”, das 8h às 14h, em dias úteis, no âmbito do
Município de Porto Velho.
35.7.12-O prazo máximo para o início do atendimento técnico nas instalações da CONTRATANTE
é de 24 (vinte e quatro) horas corridas, a contar do recebimento do chamado na Central de
Atendimento.
35.7.13- Nos  casos  em  que  a  abertura  de  chamado  ocorrer  antes  ou  depois  do  horário
comercial, a contagem do prazo para atendimento inicial começará no intervalo mais próximo,
podendo ser no mesmo dia, quando a abertura for feita antes das 8h, ou no dia útil posterior,
quando for depois das 14h.
35.7.14-O prazo máximo para solução completa do problema é de 72 (setenta e duas) horas
corridas, contadas a partir do início do atendimento. Caso não seja resolvido, o equipamento
defeituoso deverá ser substituído.
35.7.15. O prazo máximo para a substituição do equipamento é de 48 (quarenta e oito) horas
corridas, contadas a partir do fim do prazo para solução definitiva do problema.
35.7.16- Sempre que possível o disco rígido do equipamento defeituoso deverá ser transferido
para o novo equipamento ou para o equipamento de backup e retornado após a finalização do
reparo.
35.7.17-A CONTRATADA deverá comunicar o Executor do Contrato, por escrito, qualquer fato
relacionado ao uso indevido do equipamento, para as providências por parte da CONTRATANTE.
35.7.18-A  CONTRATADA  dará suporte  remoto  ou  por  videoconferência  relativo  ao  software,
abrangendo instalação, manuseio, configuração e operação.
35.7.19- Os serviços de Suporte e Consultoria deverão ser executados por uma única pessoa
jurídica, sendo desta a total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas.
35.7.20-Os serviços  deverão  ser  executados sempre em conjunto  com a equipe técnica  da
DSTA/CMTI/SGG.
35.7.21- Os serviços, mesmo a realização de suporte, serão solicitados através da emissão por
parte da CONTRATANTE, de Ordem de Serviço, onde será especificada a natureza das atividades
a serem desempenhadas, assim como o quantitativo de horas correspondente.
35.7.22-A emissão da Nota Fiscal correspondente aos serviços realizados somente poderá ser
realizada após o aceite da Ordem de Serviço, realizado por parte da Fiscalização do contrato.
35.7.23-O não cumprimento dos itens acima dará direito à secretaria requisitante cobrar multa
conforme descrito nesta Minuta de Termo de Referência.
35.7.24.  Será admissível  a manutenção corretiva para o mesmo defeito até três vezes num
mesmo equipamento durante o período de vigência de garantia. O equipamento que acusar
novo defeito além deste limite será classificado como vício recorrente, e deverá ser substituído
por um novo, de igual marca e modelo, ou superior.
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