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AO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2022 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa Vetorscan Soluções Corporativas e Importação EIRELI – EPP, CNPJ sob nº: 11.113.866/0001-25, 
sediada na Rua Domingos Rodrigues, 341 – Sl. 64– Lapa – CEP: 05075-000 – São Paulo – SP, por intermédio de 
seu representante legal o Sr. Thiago Roberto de Souza Siqueira, RG nº 33.758.090-x e CPF nº 342.921.128-00, 
vem apresentar esta proposta: 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UND MARCA/MODELO QTD. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

02 A. O hardware do equipamento deverá 
suportar: A1. Alimentador automático 
de documentos (ADF) com capacidade 
mínima de 80 (oitenta) folhas (A4, 
75g/m'); A2. Modo de captura que 
permita a digitalização de documento 
frente e verso (Duplex). A3. Velocidade 
de digitalização mínima de 60 ppm 
simplex e de 120 ipm duplex a 300 dpl; 
A4. Resolução óptica de captura 
mínima de 600 dpi; A5. Intervalo 
mínimo de gramatura de 40 a 200g/m°; 
A6 Volume diário de digitalização 
mínimo de 6.000 (seis mil) páginas; A7. 
Dispositivo de detecção de dupla 
alimentação através de sensor 
uitrassônico; A8. Interface de 
comunicação padrão USB versão 3.0 ou 
superior; A9. Fonte de alimentação 
com faixa de tensão de 115 a 220 volts 
a 60 Hz (ajuste automático). B. O 
software de captura de imagem, que 
deverá ser fornecido para cada 
equipamento, deverá suportar: B1. 
Reconhecimento óptico de caracteres 
(OCR) que permita pesquisa e 
recuperação de texto. B2. Saida em 
formato portável: PDF, PDF/A, PDF 
pesquisável; e JPEG; B3. Reorganização 
de documentos/imagens digitalizadas; 
B4. Rotação automática automática de 
documentos; B5. Recorle automático 
de documentos (auto croppino): B6. 
Comoefibilidade com Windows 10 (64 
bils) ou mais recente Outras exigências 
que o equipamento deverá fornecer: 
Cabo de força, USB e demais itens 
necessários para o seu funcionamento. 
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(Três mil e 

quinhentos 

reais) 

R$ 77.000,00 

 

(Setenta e sete 

mil reais) 
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Documentação técnica, como manuais 
do usuário e de referência em língua 
portuguesa, contendo instruções para 
instalação, configuração e operação: 
Conformidade ambiental com 
cerlificação de consumo de energia 
emitido por instiluições públicas ou 
privadas. O equipamento. 
preferencialmente, deverá ser 
fabricado livre das seguintes 
substâncias nocivas ao melo ambiente: 
chumbo (Pb), cádmio (Cd), mereúrio 
(Hg). cromo hexavalente (Hex-CR, 
bifenilos polibromados (PBBs) e éteres 
difenli-polibromados (PBDES). 

 
Declaro que tenho ciência e concordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
Procedencia do produto: China 
 
Link do site do fabricante:   
  
AD345G - https://www.avision.com/br/produto/scanner-de-documentos/scanner-avision-ad345g/  

 
Validade da Proposta: 120 dias, de acordo com edital 
 
Prazo de entrega: 60 dias, de acordo com edital. 
 
Garantia: 36 meses on site, de acordo com edital. 
 
Local de entrega: Centro de Logística Integrada TRT/MG, de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h 
 
Abertura de chamado: link para a abertura https://www.vetorscan.com.br/chamados/  
 
Dados do Representante Legal para fins de apresentação da proposta e/ou 
assinatura do contrato: 
Nome: Thiago Roberto de Souza Siqueira – Natural de São Paulo/ SP 
Estado civil: Solteiro - Cargo/Função: Assistente Comercial 
Endereço residencial: Rua José Schreittmiller , 149  –Jd. Dayse – Cidade: São Paulo 
Telefone: (11) 2778-8093 - E-mail: vendas@vetorscan.com.br 
CPF/MF nº: 342.921.128-00 
RG nº: 33.758.090-x  Expedido por: SSP/SP 
 
Dados do Licitante: 
Razão social: Vetorscan Soluções Corporativas e Importação EIRELI – EPP 
CNPJ sob nº: 11.113.866/0001-25 
Inscrição estadual nº 148.771.504.114  - Inscrição municipal nº: 3.962.511-7 
Endereço Completo: Rua Domingos Rodrigues, 341 – Sl. 64– Lapa – CEP: 05075-000 – São Paulo – SP  
Telefone / Fax: (11) 2778-8093 | E-mail: licitacao@vetorscan.com.br e vendas@vetorscan.com.br 
 
Dados Bancários: 
Banco do Brasil Nº 001 Agência 0297-6 C/C: 56611-x 
 
Declaramos: 

https://www.avision.com/br/produto/scanner-de-documentos/scanner-avision-ad345g/
https://www.vetorscan.com.br/chamados/
mailto:vendas@vetorscan.com.br
mailto:licitacao@vetorscan.com.br
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Declaro expressamente estarem incluídos no preço proposto estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos 
sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou 
não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, 
Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos 
causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta 
licitação. 
 
Declaro, ao assinar esta proposta em 01 (uma) via, que conheço e estou de pleno acordo com as normas do 
EDITAL referente ao objeto acima descrito. 
 
São Paulo, 20 de Outubro de 2022 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Vetorscan Soluções Corporativas e Importação EIRELI – EPP 
Thiago Roberto de Souza Siqueira 
RG: 33.758.090-x 
CNPJ: 11.113.866/0001-25 
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