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Pregão Presencial SRP no 00512021

CoNTRATO N.024 I 2021

CoNTRATO DE LOCAçÃO DE TMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE RIo BRANCo.ACRE E A
EtUtpRESA R. S. FRETTAS JUCA (TRAtUtpO
TNFORMÁTrcA).

cÂnalna NruNrcrpAl, DE RIo BRANCo
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Pregâo Presencial sRp n.o 005/202í - sistema de Registro de preços
Processo n.o 15.18412021
Ata no 00412021.

A Câmara Municipalde Rio Branco-Acre, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 04.035.143/0001-g0, comsede na Rua Hugo Carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-Acre - CEp: 69.900-550, nesteato rePresentado por seu Presidente Vereador úanoel Jose Nogueira iúa, brasiteiro, militar,portador do RG no 0365 PM/AC e CPF no 079.333 .04249, residente e domiciliado nesta Cidade epelo seu Primeiro secretário, vereador Antônio Lira de Morais, brasileiro, servidor público,
portador do RG no 123180 SSP/AC e CPF no 217.429.602-00, residente e domiciliado nestaCidade, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a emprese R. S. FREITAS
JUCA (TRAMPO lllfoR[ÁTICA], inscrita no CNPJ no 07.190.92710001-à0, com sede ao Conj.Esperança Q/36 C/11 ; !{no Esperança representada neste ato peto S;. il"-;ú;êtãri.Freitas Juca, cPF no 629.361.662-68, RG no 0276393 SSP/AC, doravante denominado
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do pregão presencial para
legistro de Preços no-005t2021, constante do Processo no. 15.1Ut2021, nostermosda Lei no.
!6-66.de 21 dejunho de 1993, da Lei no. 10.520, de 17 de julho deZ00á, Decreto no.769/05 e
717115, legislação corelata e demais normas que regem á matéria, mediante as cláusulas e
condiçÕes a seguir estabelecidas:

çLAUSULA PR|MEIRA - pO OBJETO
c91lrataçao de empresa especializada p?ta a prestaçâo de sERVIÇo DE LocAÇÂo DE
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL a fim de suprii as necessidades do iâmara Municipàt de Rio
Branco - AC, e dos gabinetes dos vereadores- O serviço inclui o Íornecimento de máquinas deimpressoras multifuncionais e seus acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis '(Tintas),
assistência técnica/manutenção (com fornecimento áe peças e componentes), exceto papá,
software de gerenciamento de impressões/ópias efetivamente realizadas, bem como quaisquer
outros elementos necessários à prestaçáo dos serviços para esta casa legislativa, contoime
especificaçáo abaixo:

1
Rua Hugo carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - cEp: 69.900-550

E-mail : cpl@iobranco. ac.leg.br p

Item Descrição

0í
Tanquea) e daEspecificações Funções M!mpressora ultifuncional de

nta(Mínimo)

lmprimir, copiar e digitalizar
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Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Proc. Administrativo n, 15.184/202 I Pregão Presencial SRP no 00512021

Rua Hugo carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - cEp: 69.900-550
E-mail : cpl@iobranco. ac.leg. br p

locidade de impressão (preto e branco):

tnrmo 20ppm
ocidade de impressão (cor):

Mínimo 10 ppm
mensal de páginas: 500 até 1200

ecnologia de impressão
de Tinta

de impressão
cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico, entrada de 12@ x 1200

e branco: 1200 x 1200 dpi
itor: Tela / Visor min de 2"

úmero de cartuchos de impressão
(1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)

Sensor automático de papel: Sim
Recurso de impressão móvel
lmpressâo através dos dispositivos moveis: Android OS e IOS

onectividades:
1 USB 2.0

Ethernet
1 Wireless 802.11b/g/n
Bandeja de entrada para i00 folhas

de saída de papel 30 folhas
lmpressão frente ê verso (duplex) automática

Especificações do scanner
tpo de scanner

Base plana, alimentador automático de documentos no mínimo 30 folhas
Formatos dos arquivos digitalizados

,P
de arquivos de digitalização admitidos peto software: Bitmap (.bmp), JPEG
DF (.pdf), PNG (.png).

lução de digitalizaçáo, óptica
1 100 dpi

Profundidade de bits
bits

amanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo
16 x 280 mm
amanho da dígitalização (ADF), máximo
15 x 355 mm
'amanho da digitalizaçáo (ADF), mínimo

127 X127 mm

de digitalização (normat, A4)
8 ipm (200 ppr, preto e branco)

I ipm (200 ppi, em cores)

c) Especificações da copiadora
ocidade de cópia (rascunho)

Preto e branco: min 10 cpm

W
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cÂnmru MUNTcIpAL DE Rro BRANCo

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Proc. Administrativo n" lÍ.l84t20?'l Pregão Presencial SRP no 00512021

PARÁGRAFo PRIMEIRo - Vinculam-se ao presente Contrato, o Edital do pregáo presencial
Para Registro de Preços no. 005/2021 e seus Anexos, bem como a proposta Comercial da
Contratada, os quais se constituem em parte integrante deste instrumento, índ'ependentemente detranscrição.

çLAUSULA SEGUNpA- pAS OBRTGACôES pA CONTRATADAAempresacontratada!caráourigàasexigênciasdesteTermoe
demais constantes no Edital de Licitaçâo e seus anexos, à contar da da-ta de assinatura deste
Termo Contratuala serfirmado com a Contratante, atém de:

a) os seruiços serão considerados feitos somente quando forem avaliados pela CoNTRATANTE
e estiverem aptos a funcionamento, sem nenhuma restrição.

b) Na execuçáo de qualrl_uer serviço, a CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar o
transporte e a instalaçáo no local indicado pela CONTRATANTE

c) A CONTRATADA deverá providenciar a. substituiçáo definitiva dos equipamentos que
apresentar quantidades excessivas de defeitos e manutenções, causando atrasos e prejuízosas atívidades, no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas apos ser informáOa' pàf"
CONTRATANTE.

d) Manter durante toda execuçâo do contrato, pessoal técnico suficiente para atender as
solicitaçôes de serviços especificados neste Termo e no prazo pré-estabelecido.

e) Apresentar nota fiscal ou documento equivalente que comprovem que o serviço fora prestado
pela CONTRATADA.

f) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento dasobrigações deconentes do presente contrato, tais como: feramentas, transportes, peças,
acessórios e máo-de-obra para manutençáo e correçôes.

g) Manter sigilo absoluto sobre o sgrviço 
-o-u 

qualquer inÍormaçáo, operaçáo, documento,
comunicaçáo, equipamento ou material da Câmara Municipal de Rio Ér"n* - AC, a qr" ,ànnà
a ter acesso durante a execução do serviço.

h) A Contratada deverá comunicar a CMRB no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas no caso de
existir problemas para execuçáo dos serviços;

i) Todos os equipamentos devem ser novos e de primeiro uso;

Rua Hugo cameiro, n" 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - cEp: 69.900-550
E-mail : cpl @riobran co. ac. leg. br
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Resoluçáo de cópia (gráÍicos e texto em cores)

Epson L61gí ou equivalente.

min Scpm

de ópia (texto em preto)
600 ppp

6@ ppp
de reduçáo/ampliação de cópia

alé 4O0o/o

Cópias, no máximo
99 ópias
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Proc. Administrativo n" I S.l%l202l Pregão Presencial SRP no 0OSt202l

j) o seruiço inclui o fornecimento de máquinas de impressoras multifuncionais e seus ecessórios,suprimentos, insumos/consumíveis (Tintas), assístência técnica/manutenção (comfornecimento de peç9s e componentes), exceto papel, software de gerenciamento deimpressóes/cópias efetivamente realizaâas, bem como quaisquer outros elementosnecessários à prestaçáo dos serviços paÍa esta casa legislativa e ganineies dos vereadores.

k) A reposiçáo ou qualquer outro tipo de problemas relacionado ao equipamento, deverá seratendido conforme a realizafio da abertura de chamados, com o p13rã ã" 24 horas para sersolucionado o problema.

a)Exercerafiscalizaçáodosserviesignados,naformaprevista
na Lei n'8.666/93;

b) proporcionar todas as facilidades paÍa que a Contratada possa prestar os serviços contratadosde acordo com as normas e condiçôes estabelecidas em contrato; 
'

c) Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contrataçáo, que venham a sersolicitados pela CONTRATADA.

d) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dosmesmos.

e) Assegurar-se de que os preços apresentados mensatmente são os preços contratados eofertados pela CONTRATADA.

f) Permitir o acesso às dependências dos empregados da CONTRATADA, quando necessário,para execução de serviços relacionados ao objeto desta contratação.

g) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, resguardada a defesaprévia.

h) Efetuar os pagamentos através das notas flscais apresentadas e relatório de chamados feitoscomprovando assim a execuçáo dos serviços prestados. rYr've'

cÂunna MUNICIPAL DE RIo BRANCo
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

GRAFO UN lco ' os preços contratados poderáo ser revistos, a quarquer

Rua Hugo carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - cEp: 69.900-550
E-mail : cpl@iobranco. ac.leg.br

osserviçosdeveráoserexecutaoosemú@7(sete)diascorridos,contadosdo
recebimento da ordem de seruiços emitida pelo setor de contratos.

çLÁ.usuLA eutNTA - pA porAcÃo oRÇAMENTÁRn
As despesas deconentes do preffi por conta do orçamento
Municipal de Rio Branco - Acre, pera o exercício de 2o21, sob a seguinte chslificaçâo:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços de Tdceiros
Fonte de Recurso: 01 (Recursos próprios)
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cÂnaana MUNICTPAL DE RIo BRANCo
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC SáLIr+-

Proc. Administrativo n" 15.18412021 Pregão Presencial SRP no 0OSt20Zl

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis
retardadores ou impeditívos da execuçáo do que foí contratado ou, ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

cLÁusula sÉnltal - on suecoNrRArlcÃo
PARÁGRAFO UNICO - Não e permitida a subcontrataçáo, exceto no caso de obrigaçÕes
acessórias indiretamente ligadas ao objeto dessa contrataçáo, ç6mo por exemplo o custo com o
frete de peÇas para manutençáo.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR
O valor anual do presente contrato será de R$ 47.520,00 (Quarenta e sete mil, quinhentos e vinte
reais ) já incluídos todos os impostos, taxas e despesas, tais como frete, embalagens, seguro,
garantia e quaisquer outras que sejam pertinentes, conforme tabela anexa a este contrato;

PARÁGRAFO ÚNrcO - Apenas seráo pagos os valores pertinentes às peças efetivamente
requisitadas pela CONTRATANTE através de documentaçâo oficial.

CLÁUSULA NONA. DO PAGAMENTO
Até o 50 (quinto) dia útil após a execuçáo dos serviços, com nota fiscal devidamente atestada por
servidor responsável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Ocorrendo devoluçáo da nota fiscal/fatura por erro ou resura, a
contagem do prazo será iniciada a partir da nova data de entrega no protocolo do Contratante;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores a serem pagos pela Contratante corresponderâo
exclusivamente ao que for comprovadamente entregue pela Contratada. A Contratada obriga-se a
aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressões que se Íizerem necessárias, no montante de alé 25Y. (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei no. â.eOelgg.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, as
supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

I 'A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por serviOores da CONTRATADA,
na condição de Gestor e Fiscal do Contrato abaixo indicados, os quais deverâo atestar
previamente a Nota Fiscal do fornecimento, quando comprovada a sua fiel e correta execuçáo,
nos termos do Artigo 67 da Lei no. 8.666/93:

ll - Oferecer garantia contra defeitos nos serviços prestados.

lll - A empresâ contratada deverá reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar por danos
materiais e/ou pessoais decorrentes de sua culpa ou dolo na exceção dos serviços, objeto do ora
licítado, que sobrevenha em prejuízo da CONTRATANTE ou de terceiros, sem quaióquer ônus
para a CONTRATANTE.

Rua Hugo Carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - CEp: 69.900-550
E-mail : cpl @riobranco. ac.leg. br
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CÂnlau MUNICIPAL DE RIo BRANCo
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Proc. Administrativo n' I 5.1 84/202 I Pregão Presencial SRP no 00Sl20Zl

lV - Manter durante todo prazo de duraçáo do contrato, compatibilidade ç9m a as obrigaçôes
assumidas durante 1I??9_d"_ltabilitaçáo e qualificação exigida na ticitação de que der origem ao
contrato, ou seja, a CONTRATADA deve estar sem situaçáõ tiscat regulai.

v - A fiscalizaÉo dos serviços será exercida da seguinte forma.
a) GESTOR DO CONTRATO: Felipe Vale Lêat

b) FISCAL DO CONTRATO:Thiago dos Santos Maciet

/

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VrcÊNCN
se-á a contar de sua assinatura e seu término

dentro do exercício financeiro de 2021, podendo ser prorogado por ate 48 meses, conforme
inciso lV do art. 57 da Lei 8.666/1993.

gúlrsuLA pÉ9t84 ?EGV pmrxsrnanvas
Nostermosdoart.7"daLeino,lO,52ot200ntratar@moMunicípio
de Rio Branco, e será descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das demais penalidãdes legais, a liàtante
que.

2i.t.r. Não retirar a nota de empenho, no prazo do Edital;

27.1.2. Apresentar documentação falsa;

27.1.9. Deixar de entregar os documentos exigidos;

27.1.4. Retardar a execução;

27.t.s. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

27.1.6. Náo mantiver a proposla;

27.r.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

27.1.8. Deixar de assinar o contrato, injustificadamente, dentro de 3 (três) dias úteis,
eontados da data de recebimento da notificação.

27-2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.6661g3, a adjudicatánafie,ará sujeita, sem
prejulzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia á ampla defesa, às ieguintes
penalidades:

27.2.1. Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta licitação:a) Mutta de ate 1O% (dez por cento) sobre o valor total dá proposta, e juros de 1o/o
(um por cento) ao mês, pela permanência do atraso ou fração equivalenie, incididos
sobre o valor da multa.

27.2.2. Pela inexecuçáo parcialou totaldo contrato:
a) Advertência;

b) Multa de até 19o/o (dez por cento) sobre o valor homologado;

Rua Hugo carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - cEp: 69.900-550
E-mail : cpl @riobranco. ac. leg. br
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Proc. Administrativo n' I 5.184/202 I

PARÁGRAFO UNICO - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sençÕes,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida observado o princípio da proporcionalidaáe.

9!ÁusuLâ 
pFctlutA TER9FTFA=- pA tNExEcucÃo E pA RESctsÃoAinexecuçáototalouparcialdoContratosuspensãododireitode

contratar com qualquer ente da AdministraÉo Direta ou lndireta, pelo prazo desde já fixado em 05
(cinco) anos, contados da aplicação da sançáo, consoante estabelece o artigo 70, da Lei Federal
no 10.520, de 17 de julho de2O0Z.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisáo serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO -A rescisáo deste contrato poderá ser:
l- - Determinada por ato unilateral e por escrito da Administraçáo, nos casos enumerados
nos incisos I a Xll, XVll e XVlll do artigo 7g, da Lei no. 9666/93;

ll. - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licítaçáo,
desde que haja conveniência para a Administraçáo;

lll. - Judicial, nos termos da legislaçáo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisáo administrativa ou amigável deverá ser recebida de
autorizaçâo escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARAGRAFO QUARTO - Quando a rescisáo ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo
78, da Lei no. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízás
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos Oevidoã pe6
execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUINTO - Ocorrendo impedimento, paralisaçáo ou sustação do Contrato, o
cronograma de execuçáo será prorrogado automaticamente por igualtempo.

PARÁGRAFO SEXTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retençáo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Contratante, além das san@es previstas neste lnstrumento.

gLÁusuf-A pÉctMA QUARTA - pos REcuRSos ApMtNtsrRATrvos
Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cincol diàs úteis da notificação, ficando
sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DoS cASoS oMlssos
A execuçáo deste Contrato, bem como os casos omissos, serâo regulados pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e das disposiçóes do DireÍto Privado, na forma do artigo 54, da'Leí no.
8.666/93, combinado com o inciso Xll, do art. 55, do mesmo diploma

cÂuInl MUNICIPAL DE RIo BRANCo
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Rua Hugo Carneiro, n" 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - CEP: 69.900-550
E-mail : cpl@iobran co. ac. leg.br

Pregão Presencial SRP n' A05D02l
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cÂnannl MUNICIpAL DE RIo BRANCo
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Proc. Administrativo n" 15.18412021 Pregão presencial SRp no 00St2O2l

çLÁusule oÉcrnne sexrn - on pueltcncÃo
A Contratante providenciará a puUlicaçaó Oeste Contrato, por extrato, no Diário Oficial do Estado
conforme determina o Parágrafo Unico do artigo 61, da Leí no. 8.666/93 e suas alterações.

c!4vEuLA pÉcrMA sÉ
PARAGRAFO PRIMEIRO - Para diriúir quaisquer questões decorrentes deste contrato, náo
resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Rio Branco, capital do
Estado do Acre.

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em
03 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas
partes para que produza todos os efeitos de direito, ne presença das testemunhas abaixo
identificadas e assinadas.

Rio Branco - Acre, 24 de setembro de 2021.

Pela contratante:

Pela Contratada:

B

6-
R. S. FREITAS JUCA

CNPJ no 07. 1 90.92710001-80
Representante: Ronniere Stenio Freitas Juca

RG no 0276393
cPF 629.361.662-68

FORNECEDOR REGISTRADO

Rua Hugo Carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - CEp: 69.900-550
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg. br
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cÂuIruI MUMCIPAL DE RIo BRANCo
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Proc. Administrativo n" I 5.1M1202 I Pregão Presencial SRP n' 00Sl20Zl

ANEXO DO CONTRATO N" 024t2021.

1) Empresa: R. S. FRETTAS JUCA (TRAMpo |NFoRMÁTICA); CNpJ no 07.190.92710001_80,
com sede ao Conj. Esperança Q/36 C/11 - Bairro Esperança representada neste ato pelo Sr.
Ronniere stenio Freitas Juca, cpF no 629.361.662-69, RG no 0276aga ssp/Ac.

Rua Hugo carneiro, no 567 - Baino Bosque - Rio Branco-AC - cEp: 69.900-550
E-mail : cpl@riobranco. ac.leg. br
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ITEM rseectncaçÂo MARCA UNID. QUANT. VALOR
UttfÁnto

VALOR
TOTÂL

01

EspeciÍicações e Funçôes
lmpressora Multifuncional Tanque
de Tinta(Mínimo)

lmprimir, copiar e digitalizar
Velocidade de impressão (preto e branco):
Mínímo 20ppm
Velocidade de impressão (cor):
Mínimo 10 ppm
Volume mensal de páginas: 500 até 1200
Tecnologia de ímpressão
Jato de Tinta
Qualidade de impressão
Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizado em
papel fotográfico, entrada de 1200 x 12OO
dpi
Preto e branco: 1200 x 1200 dpi
Monitor : Tela / Visor min de 2"
Número de cartuchos de impressâo
4 (1 de cada, preto, ciano, magenta,
amarelo)
Sensor automático de papel: Sim
Recurso de impressão móvel
lmpressão através dos dispositivos moveis:
Android OS e IOS
Conectividades:
1 USB 2.0
1 Ethernet
1 Wireless 8A211btgln
Bandeja de entrada para 100 folhas 

]

Manuseio de saÍda de papel 30 folhas
lmpressão frente e verso (duplex)
automática

b) Especificações do scanner
Tipo de scanner
Base plana. alimentador automático de
documentos no mínimo 30 folhas

a) da

Formatos dos

Epson UN 33 120,00 3.960,00
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Até 1100 dpi
Profundidade de bits 24 bits
Tamanho da dígitalização (no scanner de
mesa), máximo
216 x 280 mm
Tamanho da digitatízaçáo (ADF), máximo
215 x 355 mm
Tamanho da digitalizaçao (ADF), mínimo
127 X 127 mm
Velocidade de digitalização (normal, A4)
Até I ipm (200 ppi, preto e branco)
até I ipm (200 ppi, em cores)

c) Especificações da copiadora
Velocidade de cópia (rascunho)
Preto e branco: min í0 cpm
Cor: min Scpm
Resolução de mpia (texto em preto)
Até 600 ppp
Resolução de ópia (gráficos e texto em
cores)
Ate 600 ppp
Configurações de redução/ampliação de
copia
25 alé 4$o/o
Cópias, no máximo
Até 99 ópías

Referência: Epson L6ígí ou equivatente.

Tipos de dearquivos admitidosdigitalização
Software:pelo JPEGBitmap ( .bmp), jpg),

PDF PNGpdO, (. png)
deResolução digitalização óptica
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