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ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2015 

MODALIDADE PREGÃO Nº 110/2015 

Considerando o questionamento de licitante acerca do modelo de máquina de xerox que deverá ser 

disponibilizada ao Setor de Educação do Município, procede-se a errata na Descrição da Máquina de 

Xerox inclusa na planilha constante no Item 03 Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão nº 

110/2015. 

 

Considerando a necessidade de realizar errata para suprir tal falta de informação.  

 

As demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas, principalmente a data e hora de 

realização da sessão pública.  

 

Conforme demonstrado, as retificações a serem feitas são mínimas. 

 

Portanto, a presente “ERRATA”, dar-se-á nos seguintes termos: 

 

Acrescenta a seguinte complementação à descrição da Prestação de Serviços constante da 

planilha descrita no item 3  do Anexo I – Termo de Referência ao Edital do Pregão nº 110/2015: 

 

Item  Quant.  Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

01 1.200.000 Unid.  Prestação de serviços de cópias 

reprográfica sendo, Máquina 

fotocopiadora multifuncional a laser 

monocromática: 1 - O equipamento 

deverá ser novo de primeiro uso e 

primeira locação. 2 - A empresa deverá 

incluir nos seus serviços: assistência 

técnica, toda reposição de peças e 

suprimentos, para o bom 

funcionamento do equipamento, exceto 

papel. Treinamento incluso para 

operadores e máquinas reserva em caso 

de retirada para conserto. 

Descrição da Máquina: Multifuncional 

monocromática a laser ; Velocidade de 

cópia 16 cópias por minuto; Resolução 

600 dpi; Cópia múltipla Até 99; Tempo 

de aquecimento Inferior a 10 segundos; 

Velocidade da primeira cópia Inferior a 

7.5 segundos; Zoom 50 - 200% (em 

R$0,05 R$60.000,00 
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incrementos de 1%); Memória 

Standard 16 MB; Duplex: Standard, 

Unidade duplex A4;; Recursos de 

Cópia: Ajuste de imagem, Seleção 

automática de gavetas e tamanhos de 

papéis, Redução e Ampliação 

automática.  Velocidade  de impressão 

16 impressões por minuto; Linguagem 

da impressora resolução Standaard 600 

x 600 dpi; Interface USB 2.0 Ethernet 

10 base-T/100 base TX; Protocolo de 

rede TCP/IP, IPP; Memória Standaard 

80 MB; Resolução scanner preto e 

branco 600 dpi, color 300 dpi ( 600 dpi 

utilizando a memória adicional), Fonte 

de Alimentação de Energia: 120V, 

60Hz ; Consumo de energia: Em 

operação: 900W / Modo de economia: 

25W  

 

 

Carandaí, 05 de janeiro de 2016. 

 

 

Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 


