
 

 

 

 

Solicitação de Orçamento  
 

 Fornecimento de impressora colorida para cartões em PVC e suprimentos.   
  

Prezados senhores, necessita este Conselho de proposta estimativa, para fornecimento 
de equipamentos, de acordo com as especificações descritas a seguir. 

 
1. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 

 
1.1 São descritas, a seguir, as especificações técnicas, o quantitativo e as condições dos 

equipamentos a serem fornecidos: 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT  Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

01 Impressora de cartões em PVC com as seguintes 
características: 
• método de impressão: transferência térmica  
• tipo de impressão: monocromática e colorida 
• resolução de impressão: mínima de 300 dpi 
• módulo duplex para impressão dupla face; 
• velocidades de impressão: 
ü colorida:  

• mínima de 180 cartões  (face única) por 
hora 

• mínima de 150 cartões (dupla face)  por 
hora. 

ü monocromática: 
• mínima de 800 cartões  (face única) por 

hora 
• mínima de 400 cartões  (dupla face) 

por hora. 
• recursos de impressão: 
ü impressão borda-à-borda (uma e duas 

faces)  
ü tonalidade contínua, fotos coloridas e 

monocromáticas; 
ü texto alfanumérico, logotipos, assinaturas 

digitalizadas, 
ü variedade de códigos de barras; 
ü imagens de fundo; 
ü pooling da impressora; 

• quantidade de tonalidades: mínimo de 256 
• interface de comunicação: USB 
• interface de rede: Ethernet  10/100 Base T bi-

direcional; 
• memória:  mínima de 8 MB 
• funcionalidades para suprimentos: 
ü identificação e validação automática de 

fitas; 
ü configurações automáticas da impressora; 
ü economizador de fita; 
ü alerta de redução da autonomia da fita de 

un 
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impressão; 
ü deteção de abastecedor de cartões vazio; 

• cartões plásticos aceitos: 
ü ISO ID-1/CR-80  

3.370 pol. x 2.125 pol.  
(85.6 mm x 53.98 mm) 

ü tipo PVC com superfície laminada polida; 
ü cartões de limpeza; 

• espessuras de cartões aceitas: 
ü 0.009" (9 mil) à 0.055" (55 mil)  

(0.2286 mm à 1.397 mm) 
• ajuste automático para acomodação de 

espessuras diferentes de cartões; 
• caoacidade do abastecedor de entrada: 

mínimo de 100 cartões; 
• caoacidade do abastecedor de saída: mínimo 

de  30 cartões; 
• alimentação elétrica: 110 vac ou 110 Vac/220 

Vac  – 60 hz 
• recursos básicos disponíveis: 
ü drives de impressão para MS Windows 

2000, XP, Windows Vista; 
ü alimentação automática de cartões; 
ü rolete de limpeza contínua; 
ü manuais originais e em português dos 

procedimentos de instalação,  
configuração e operação. 

02 Fita Ribbon colorida original com capacidade de 
no mínimo de 500 impressões 

fita 12   

03 Fita Ribbon, cor preto, original, com capacidade 
de no mínimo 1.500 impressões. 

fita 04   

04 Cartão de limpeza (pacote c/10 unidades) pcte 02   
05 Cartão de PVC branco (caixa c/500 un), 

padrão CR-80 (54mm x 86mm x 0,75mm) 
cx 06   

06 Software de Identificação com as seguintes 
características e funcionalidades mínimas: 
 
• Design de cartões flexíveis, relatórios e 

formulários de produção; 
ü Definição pelo usuário do tamanho do 

cartão: CR50, CR80, customizado; 
ü Formulário de produção auto criativo; 
ü Suporte à formatação de desenhos; 
ü Dimensionamento e coloração de fontes; 
ü Formatação, alinhamento e seleção de 

campos múltiplos; 
• Tipos de Campos: 
ü Texto variável; 
ü  Texto estático (com opção de word wrap) 
ü Foto (com borda e opção de fundo 

transparente ou ghost) 
ü Data 
ü Código de barras (minimo 15 tipos) 
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ü Faixa magnética; 
ü Gráfico estático ou variável; 
ü Delimitação de área não imprimível; 
ü Lista; 
ü Composição; 
ü Contagem de impressões; 
ü Sequenciamento automático; 
ü Assinatura; 
ü Smart card 

• Gerenciamento de Imagem: 
ü Importação e exportação de imagens em 

produção (.bmp; .eps; .jpg; .pct;; .pcx; 
.png; .psd; .tif, .wmf) 

ü Imagem e armazenamento de assinaturas 
como BLOBs ou em arquivos; 

ü Múltiplas imagens por registro; 
ü Pesquisas (searches) rápidas, avançadas 

e armazenadas; 
ü Mascaramento de campos de texto; 
ü View de fotos e de tabelas; 

• Gerenciamento de base de dados 
ü Produção de data drivers; 
ü Suporte à bases de dados com tabelas 

múltiplas; 
ü Suporte à kit de desenvolvimento de 

software; 
• Suporte à Base de Dados: 
ü Oracle 9i e Oracle 10g; 
ü Microsoft Access 2000 e 2002; 

• Funções de Ajuda: 
ü Guia do usuário on line; 
ü Ajuda on line; 
ü Suporte de Helpdesk; 

• Funções de Segurança 
ü nível de segurança do usuário por 

aplicação; 
ü Timeout de login; 
ü Acesso restrito pelo usuário; 

• Compatibilidade com impressoras de cartões 
de ID; 

• Opções de captura de imagens 
ü Arquivo de entrada; 
ü Câmeras digitais; 
ü Dispositivos de captura de vídeo -, padrão 

Windows; 
ü Pad de assinaturas; 
ü Impressões digitais; 

 
07 Instalação e configuração do equipamento / 

software e treinamento de pessoal do CNPq 
- -   

VALOR TOTALè R$   _______,__ 



 

 

 

 

A proposta deverá ser em folha timbrada contendo carimbo do CNPJ da empresa 
proponente , assinatura e identificação do responsável pela cotação e as respectivas 
especificações apresentadas, através do fax: (061) 2108-9219, ou através do e-mail 
jalves@cnpq.br.  

 
 

                                                      SERVIÇO DE LICITAÇÃO - SELIC 
CNPq 

 

DADOS IMPORTANTES QUE DEVEM CONSTAR NA PROPOSTA COMERCIAL  

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE  

Razão Social 
 

 

CNPJ 
 

 

Inscrição Estadual/Municipal 
 

 

Endereço 
 

 

Telefone/Fax 
 

 

Nome do Signatário (para assinatura do 
contrato) 
 

 

Identidade do Signatário 
 

 

Nacionalidade do Signatário 
 

 

CPF do Signatário 
 

 

Dados bancários 
 

 


