
Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br>

[O endereço que você enviou não existe no dominio trt3.jus.br.] Re: Encaminhamento de documentos do objeto do lote 01 do PE 23/22
para emissão de parecer
1 mensagem

Gestão de Ativos <gestao.equipamentos@trt3.jus.br> 25 de outubro de 2022 10:27
Para: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br>
Cc: BRUNO FERNANDES SANTOS <brunofs@trt3.jus.br>, ANA RITA GONCALVES LARA <anarital@trt3.jus.br>, Secretaria De Suporte E Atendimento <sesa@trt3.jus.br>, Licitacao Dtic
<slctic@trt3.jus.br>

Bom dia,

Após análise, o Scanner Avision, modelo AD345G, da proposta do lote 01/2022 do PE 23/2022, atende as especificações técnicas do Edital. 

Item Especificação Atende? Especificação do scanner ou dado do manual

A O hardware do equipamento deverá suportar:

A1 Alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 80 (oitenta) folhas
(A4, 75g/m2)

VERDADEIROAté 100 folhas

A2 Modo de captura que permita a digitalização de documento frente e verso (Duplex) VERDADEIROO scanner AD345G é um scanner duplex(...)

A3 Velocidade de digitalização mínima de 60 ppm simplex e de 120 ipm duplex a 300 dpi VERDADEIROVelocidade (PB @ 300dpi, A4)
Simplex : 60 ppm
Duplex : 120 ipm

A4 Resolução óptica de captura mínima de 600 dpi VERDADEIROReolução Ótica (dpi): 600 dpi

A5 Intervalo mínimo de gramatura de 40 a 200g/m2 VERDADEIROGramatura do Papel: 27 ~ 413 g/m²

A6 Volume diário de digitalização mínimo de 6.000 (seis mil) páginas VERDADEIROCiclo Diário Recomendado 10.000 folhas

A7 Dispositivo de detecção de dupla alimentação através de sensor ultrasônico VERDADEIROSensor Ultrasônico: sim

A8 Interface de comunicação padrão USB versão 3.0 ou superior VERDADEIROInterface USB3.2 Gen1x1

A9 Fonte de alimentação com faixa de tensão de 115 a 220 volts a 60 Hz (ajuste automático) VERDADEIROFonte de Alimentação
Input: 100~240 VCA, 50/60 Hz
Output: 24 V, 2 A

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 VERDADEIROConforme manual (link)

B2 Saída em formato portável: PDF, PDF/A, PDF pesquisável; e JPEG VERDADEIROConforme brochura (link)

B3 Reorganização de documentos/imagens digitalizadas VERDADEIROConforme manual (link) (p. 21): Instale AVScan X: Para digitalizar e organizar o seu
documento (s) de várias páginas, você pode instalar o aplicativo de software para
gerenciá-los com facilidade e eficácia.

B4 Rotação automática de documentos VERDADEIROConforme manual (link) (p. 100)

B5 Recorte automático de documentos (auto cropping) VERDADEIROConforme manual (link) (p. 40)

B6 Compatibilidade com Windows 10 (64 bits) ou mais recente VERDADEIROSistemas Operacionais Windows® Server, XP, Vista, 7, 8.X, 10 (32 & 64 bit),
Linux*, MAC*

C Outras exigências que o equipamento deverá fornecer

C1 Cabo de força, USB e demais itens necessáriso para o seu funcionamento VERDADEIROConforme manual (link) (p. 10)

C2 Documentação técnica, como manuais do usuário e de referênica em língua portuguesa,
contendo instruções para instalação, configuração e operação

VERDADEIROConforme manual (link)

C3 Conformidade ambiental com certificação de consumo de energia emitido por instituições
públicas ou privadas

VERDADEIROConforme manual (link) (p. 4)

C4 O equipamento, preferencialmente, deverá ser fabricado livre das seguintes substâncias
nocivas ao meio ambiente: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente
(Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PSDEs)

VERDADEIROConforme manual (link) (p. 4)

Tabela de análise do scanner Avision AD345G

Em sex., 21 de out. de 2022 às 17:04, Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br> escreveu:
Prezado Bruno,

Boa tarde!

Segue anexo contendo a proposta (para conhecimento) e os documentos referentes ao objeto do lote 01 do PE 23/22, para conferência e emissão de parecer. Conversei com a Jéssica, no número
41-3024-2050.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Cláudia

SLCD - Seção de Licitações e Contratações Diretas
SELC - Secretaria de Licitações e Contratos
Av. do Contorno, 4631, 4º Andar, Funcionários Belo Horizonte/MG 
CEP: 30110-027    -   (31) 3228-7142/7144/7145/7040

--

Atenciosamente,

Gestão de Ativos de Microinformática
Secretaria de Suporte e Atendimento
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(31) 3238-7943

E-mail de TRT3 - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - [O ender... https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=06bc4b97a4&view=pt&search=all...
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[O endereço que você enviou não existe no dominio trt3.jus.br.] Re: Encaminhamento de documentos do objeto do lote 01 do PE 23/22
para emissão de parecer
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Gestão de Ativos <gestao.equipamentos@trt3.jus.br> 25 de outubro de 2022 10:29
Para: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br>
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Bom dia,

Após análise, o Scanner Avision, modelo AD345G, da proposta do lote 02/2022 do PE 23/2022, atende as especificações técnicas do Edital. 

Item Especificação Atende? Especificação do scanner ou dado do manual

A O hardware do equipamento deverá suportar:

A1 Alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 80 (oitenta) folhas
(A4, 75g/m2)

VERDADEIROAté 100 folhas

A2 Modo de captura que permita a digitalização de documento frente e verso (Duplex) VERDADEIROO scanner AD345G é um scanner duplex(...)

A3 Velocidade de digitalização mínima de 60 ppm simplex e de 120 ipm duplex a 300 dpi VERDADEIROVelocidade (PB @ 300dpi, A4)
Simplex : 60 ppm
Duplex : 120 ipm

A4 Resolução óptica de captura mínima de 600 dpi VERDADEIROReolução Ótica (dpi): 600 dpi

A5 Intervalo mínimo de gramatura de 40 a 200g/m2 VERDADEIROGramatura do Papel: 27 ~ 413 g/m²

A6 Volume diário de digitalização mínimo de 6.000 (seis mil) páginas VERDADEIROCiclo Diário Recomendado 10.000 folhas

A7 Dispositivo de detecção de dupla alimentação através de sensor ultrasônico VERDADEIROSensor Ultrasônico: sim

A8 Interface de comunicação padrão USB versão 3.0 ou superior VERDADEIROInterface USB3.2 Gen1x1

A9 Fonte de alimentação com faixa de tensão de 115 a 220 volts a 60 Hz (ajuste automático) VERDADEIROFonte de Alimentação
Input: 100~240 VCA, 50/60 Hz
Output: 24 V, 2 A

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 VERDADEIROConforme manual (link)

B2 Saída em formato portável: PDF, PDF/A, PDF pesquisável; e JPEG VERDADEIROConforme brochura (link)

B3 Reorganização de documentos/imagens digitalizadas VERDADEIROConforme manual (link) (p. 21): Instale AVScan X: Para digitalizar e organizar o seu
documento (s) de várias páginas, você pode instalar o aplicativo de software para
gerenciá-los com facilidade e eficácia.

B4 Rotação automática de documentos VERDADEIROConforme manual (link) (p. 100)

B5 Recorte automático de documentos (auto cropping) VERDADEIROConforme manual (link) (p. 40)

B6 Compatibilidade com Windows 10 (64 bits) ou mais recente VERDADEIROSistemas Operacionais Windows® Server, XP, Vista, 7, 8.X, 10 (32 & 64 bit),
Linux*, MAC*

C Outras exigências que o equipamento deverá fornecer

C1 Cabo de força, USB e demais itens necessáriso para o seu funcionamento VERDADEIROConforme manual (link) (p. 10)

C2 Documentação técnica, como manuais do usuário e de referênica em língua portuguesa,
contendo instruções para instalação, configuração e operação

VERDADEIROConforme manual (link)

C3 Conformidade ambiental com certificação de consumo de energia emitido por instituições
públicas ou privadas

VERDADEIROConforme manual (link) (p. 4)

C4 O equipamento, preferencialmente, deverá ser fabricado livre das seguintes substâncias
nocivas ao meio ambiente: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente
(Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PSDEs)

VERDADEIROConforme manual (link) (p. 4)

Tabela de análise do scanner Avision AD345G

Em seg., 24 de out. de 2022 às 11:19, Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br> escreveu:
Caro Bruno,

Bom dia!

Segue a proposta da empresa Vetorscan Soluções Corporativas e Importação Eireli (para conhecimento) e o folder do objeto ofertado para o lote 02 do PE 23/22, que por acaso é o mesmo
oferecido pela empresa arrematante do lote 01, para conferência e emissão de parecer.

Atenciosamente,

Cláudia

SLCD - Seção de Licitações e Contratações Diretas
SELC - Secretaria de Licitações e Contratos
Av. do Contorno, 4631, 4º Andar, Funcionários Belo Horizonte/MG 
CEP: 30110-027    -   (31) 3228-7142/7144/7145/7040

Em sex., 21 de out. de 2022 às 17:04, Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br> escreveu:
Prezado Bruno,

Boa tarde!

Segue anexo contendo a proposta (para conhecimento) e os documentos referentes ao objeto do lote 01 do PE 23/22, para conferência e emissão de parecer. Conversei com a Jéssica, no
número 41-3024-2050.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Cláudia

E-mail de TRT3 - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - [O ender... https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=06bc4b97a4&view=pt&search=all...
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Atenciosamente,

Gestão de Ativos de Microinformática
Secretaria de Suporte e Atendimento
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(31) 3238-7943
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