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Brasília - DF, 30 de Novembro de 2015
Ao
Conselho de Justiça Federal

Carta de Apresentação de Proposta

Prezado(a),

A 4U Digital, revenda autorizada de scanners Kodak estabelecida em Brasília/DF, agradece a
oportunidade de apresentar esta proposta comercial, que contempla todas as solicitações
requeridas, na melhor relação custo/benefício que a nossa empresa pode apresentar.
Confiantes na qualidade dos produtos e serviços, na idoneidade dos parceiros envolvidos e na
solução proposta, ficamos à disposição para discutir as características deste projeto, de modo
a atender suas necessidades.

Atenciosamente,

Myllena Xavier
Diretora
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Ao
Conselho de Justiça Federal

PROPOSTA COMERCIAL Nº

4U/15/0001

ITEM

DESCRIÇÃO

PREÇO UNIT.

QTD

PREÇO TOTAL

01

SCANNER Kodak i3400 + Mesa Digitalizadora A3

R$30.800,00

166

R$5.112.800,00

02

SCANNER I2620 + Mesa Digitalizadora Ofício

R$3.627,00

1.270

R$4.606.290,00

TOTAL

R$9.719.090,00

OBSERVAÇÕES
Pagamento através de Empenho

Os produtos apresentados atendem tudo quanto solicitado no edital.
CONDIÇÕES COMERCIAIS
DADOS PARA CRÉDITO
Condições de Pagamento
50 dias
Banco do Brasil (cód.: 001)
Prazo de Entrega
60 dias
Agência: 5747-9
Validade da Proposta
60 dias
Conta Corrente: 4515-2
Frete
Incluso
4U Digital Comércio e Serviços Eireli - EPP
Garantia do Produto
36 meses on site
CNPJ: 21.982.891/0001-07

Brasília/DF, 30 de Novembro de 2015

Atenciosamente,

Myllena Xavier
Diretora
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São Paulo, 30 de Novembro de 2015.

AO
Conselho da Justíça Federal
REF: PREGÃO ELETRÔNICO 33/2015

DECLARAÇÃO

A empresa Kodak Alaris Comércio de Material Fotográfico e Serviços Ltda, proprietária da
marca Kodak Alaris, estabelecida a Rodovia Presidente Dutra , km 154,7 São José dos
Campos - SP, 17.692.962/0001-51, por seu representante legal abaixo assinado, Declara
para os devidos fins que os equipamentos ofertados pela empresa 4U Digital Comercio e
Serviços Ltda, revenda autorizada Kodak, CNPJ/ MF 21.982.891/0001-07, sediada e
estabelecida ao SRTVS, 110, Quadra 701, Bloco:O, Ed. Multiempresarial, Sala 672,
Brasília/DF, são novos e de primeiro uso, e que não estarão fora da linha de produção nos
próximos 90 (noventa) dias após a entrega dos mesmos.

Declaramos ainda, que o prazo de garantia, serviços de garantia e assistência técnica aos
equipamentos Kodak Alaris, objeto da proposta da revenda autorizada, serão prestados em
conformidade com o requerimento do edital em território nacional, assim como todos os itens
e características técnicas (Hardware e Softwares), solicitadas nesse edital.

Atenciosamente,

__________________________________________________________
Vanilda Brambila Grando - Business Manager - Região America Latina
vanilda.grando@kodakalaris.com
11 3019-2740 Office | 11 99940-6779 Mobile
vanilda.grando.kodak - Skype
http://www.kodakalaris.com

Kodak Alaris Comércio de Materiais Fotográficos e Serviços Ltda
Rod. Pres. Dutra km 154.7 Rio Comprido – São São José dos Campos – SP- Cep:12240-420
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ENERGY STAR Certified Imaging Equipment | EPA ENERGY STAR
ABOUT ENERGY STAR

PARTNER RESOURCES

The simple choice for energy efficiency.
ENERGY EFFICIENT

ENERGY SAVINGS

ENERGY EFFICIENT

ENERGY STRATEGIES FOR

products

at home

new homes

buildings & plants

Home » Products » Product Finder Home » ENERGY STAR Certified Imaging Equipment » Product Details: Kodak  Kodak : i3450
Languages: English |
Français

ENERGY STAR Certified Imaging
Equipment
Product Details:
Specifications

Kodak  Kodak : i3450

Want more information?
Access the full product list in
Excel , API, and other
formats.
Switch to Advanced View. »

Additional Model Information

,i2900,; ,i3200,; ,i3400,; Kodak,i3250,

Energy Efficient

Energy Savings

Energy Efficient

Energy Strategies for

Find ENERGY STAR
Products

Start Saving Now

Find Builders and
Incentives

Facility Owners &
Managers

Home Features and
Benefits

Service Providers

Products

At Home

Energy Savings at Home
Take the Pledge
Learn about Climate
Change

Take the Pledge
Home Assessment Tools
Seal and Insulate Your
Home
Learn about ENERGY
STAR Products

New Homes

Buildings & Plants

Homeowner Testimonials

Energy Efficiency
Program Administrators

Resources for Partners

Tools & Resources
Training

ENERGY STAR Home
About ENERGY STAR
Recursos en Español
Publications
Partner Resources
Contact Us | FAQs
Newsroom
Kids
Privacy

Learn about Home
Performance with
ENERGY STAR

DOE Home

CJFADM201500049V04

EPA Home

http://www.energystar.gov/productfinder/product/certifiedimagingequipment/details/2193948
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Liberdade flexível para
digitalizar documentos
únicos, livros e muito mais

em conjunto com um Scanner Kodak compatível, permitem digitalizar facilmente documentos frágeis ou grandes,
livros, revistas, ampliações fotográficas e muito mais. Todas as três mesas digitalizadoras modulares são conectadas
e desconectadas em segundos e podem ser armazenadas facilmente até serem necessárias outra vez.
A Mesa digitalizadora modular tamanho ofício também vem com digitalização de bordas de livros, permitindo
digitalizar uma página por vez e eliminar imagens desfocadas ou escuras na área de "emenda" de um livro que fica
totalmente aberto sobre a chapa de vidro.

Veja os modelos e a compatibilidade no verso.
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A Mesa digitalizadora modular tamanho ofício Kodak e a Mesa digitalizadora modular tamanho A3 Kodak, usadas
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Conectar e digitalizar
de forma versátil
> Depois de conectar uma Mesa
digitalizadora modular, basta colocar
um documento sobre o vidro
e selecionar "Digitalizar" para
capturar imagens de alta qualidade

> Aproveite todos os recursos de
criação de imagens do Perfect Page
que seu Scanner Kodak oferece
ao digitalizar usando uma Mesa
digitalizadora modular Kodak

Mesa digitalizadora modular
tamanho ofício

Mesas digitalizadoras modulares para seu Scanner Kodak
As mesas digitalizadoras modulares estão disponíveis nas seguintes configurações para
estes Scanners Kodak:
Scanners
ScanMate
i1150
e i1180

Scanners
das séries
i2400,
i2600
e i2800

Tamanho
ofício

•

•

Tamanho A3

•

•

> Aproveite a vantagem da
funcionalidade Smart Touch: digitalizar
para um arquivo, enviar por e-mail,
compartilhar no Microsoft
SharePoint e em outros aplicativos
pressionando um botão

> Produza os formatos TIFF de uma ou
várias páginas, JPEG, RTF, BMP, PDF
e PDF pesquisável

> A Mesa digitalizadora modular
tamanho ofício oferece um design
simples e compacto ocupando
pouco espaço

> Compatível com os drivers TWAIN
e ISIS (também compatível com
Linux em alguns casos)

> Inclui tudo o que você precisa para
conectividade

Nova Mesa digitalizadora modular
tamanho A3

Scanner
i2900

•

Scanners
da série
i3000

Scanners
da série
i4000

•

•

•

•

Scanners
Scan Station
da série 700

Sistemas de
digitalização Picture
Saver PS50,
PS55 e PS80

•

•

•

•

Especificações técnicas

Mesa digitalizadora modular ofício

Mesa digitalizadora tamanho A3

Opções de segundo plano

Branco

Preto

Resolução óptica

1200 dpi

600 dpi

Resoluções de saída

75, 100, 150, 200, 240, 300, 400,
600 e 1200 dpi

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400,
600 e 1200 dpi

Tamanho máx. do documento

216 x 356 mm
(8,5 x 14 pol.)

305 x 457 mm
(12 x 18 pol.)

Altura x largura x comprimento

43,7 x 268 x 470 mm
(1,7 x 10,5 x 18,5 pol.)

108 x 419 x 699 mm
(4,25 x 16,5 x 27,5 pol.)

Peso

2,7 kg

8 kg

Nº do catálogo

1199470

1894351

Para clientes que já têm uma Mesa digitalizadora modular A3 ou A4 Kodak, há kits adaptadores disponíveis que
permitem usar sua mesa digitalizadora modular com um Scanner Kodak i2400, i2600 ou i2800.

As soluções de Document Imaging da Kodak Alaris permitem que os clientes capturem e consolidem dados de fontes digitais e de papel, compreendam e extraiam informações
valiosas do conteúdo, e gerem as informações certas às pessoas certas no momento certo. Nossas ofertas incluem scanners premiados, software de gerenciamento de captura
e informações e uma linha cada vez maior de serviços profissionais e atendimento e suporte líderes do setor. Com clientes que vão desde pequenos escritórios a operações globais,
a Kodak oferece sistemas e soluções superiores para automatizar processos de negócios, melhorar as interações com o cliente e permitir melhores decisões de negócios.

Serviço &
e Suporte
Service
Support

Para saber mais sobre as Mesas digitalizadoras modulares tamanho ofício e A3 Kodak:
Acesse www.kodakalaris.com/go/docimaging
Kodak Alaris Inc.,
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615 1-800-944-6171
Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 São José dos Campos São Paulo – Brasil 12240-420
55 (12) 3932-6167

© 2015 Kodak Alaris Inc. A Kodak Alaris é o nome comercial da Empresa para o seu negócio global.
A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.
A-5848 1/15
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Scanners KODAK da série i3000

CJFADM201500049V04

Oferecendo eficiência,
informações e resultados em cada digitalização.
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Apresente os scanners da série i3000 da KODAK ao escritório.
Os scanners da série i3000 da Kodak são propositadamente construídos oferecerem produção
constante e minimizarem do tempo de inatividade em seu escritório. Eles estão cheios de
funcionalidades de imagens impressionantes para a integração de informações e Proteção
Inteligente de Documentos para proteger contra documentos danificados e perda de dados.
Dois modelos apresentam um scanner com mesa digitalizadora modular com borda para livros –
totalmente integrada. Esses scanners giratórios A3 podem assumir praticamente qualquer desafio,
ocupando menos espaço na sua mesa — tornando-o perfeito para qualquer empresa que não
tenha um segundo a perder.

Melhor do que nunca.

Inteligente por design.

A tecnologia Perfect Pageotimiza a qualidade da
imagem e gerencia de maneira inteligente uma série
de tarefas de processamento de imagens. Tudo
acontece automaticamente, a cada digitalização.

A digitalização realmente é apenas metade da história.
A configuração de perfis de imagens, a definição de nomes de
trabalhos e destinos de arquivos e a distribuição de informações
são verdadeiramente cruciais. É onde a funcionalidade Smart
Touch entra em cena. Ela simplifica as tarefas repetitivas como
o arquivamento em seu servidor, simplifica a distribuição de
conteúdo e facilita o acesso aos seus dados, quer você esteja no
escritório ou na estrada.

Missões cumpridas.

Funciona incrivelmente bem com os outros.

A série i3000 da Kodak proporciona alta produção constantemente.
Se você estiver digitalizando em cores ou preto-e-branco, em
200 ou 300 dpi, imagens, texto ou documentos de tamanho
misto — não importa, o trabalho será feito.

Integra-se facilmente a todos os aplicativos de digitalização
baseados em TWAIN, ISIS, e Linux-com base em aplicações de
digitalização para gerenciamento de seus dados é tão fácil quanto
a digitalização de seus documentos.

Dê um bom impulso à produtividade.

Construído para atender às demandas de hoje e os rigores
do amanhã.

Compare o trabalho. Com um alimentador/elevador de 250 folhas,
é possível digitalizar ordenada e eficientemente lotes de documentos
com facilidade. Nosso design assegura produção contínuo com uma
rápida digitalização e menor risco de atolamento.

A Proteção Inteligente de Documentos fornece um nível adicional
de proteção de documentos e dados. "Inteligente" porque ele
ouve a primeira indicação de possíveis danos aos documentos
provenientes de grampos, clipes de papel e outras obstruções.
Ao som inicial de qualquer problema, os sensores param o processo
de digitalização para que você possa tomar as medidas adequadas
e corrigir a irregularidade.

Mesa digitalizadora modular ao seu alcance.
Nossa mesa digitalizadora modular A4 com borda
para livros foi projetada para lidar com todos os
tipos de documentos excepcionais. Assim, páginas
de livros, passaportes, pastas, documentos frágeis
e muito mais, simplesmente não são páreo para os
Scanners i3250 e i3450 da Kodak.

Proteja seu investimento.
Garanta o funcionamento ideal do seu equipamento e software
com os serviços de produtividade essenciais da Kodak e os serviços
de proficiência avançada da Kodak. Nossa matriz de ofertas de
serviços ajuda a maximizar a eficiência e o valor em seu negócio.

Entrada flexível para documentos inflexíveis.

Impacto compacto.

Alguns contratos não são apenas inquebráveis,

Prova que um projeto menor não
tem de comprometer recursos. Nós
conseguimos criar recursos pesados
em um dispositivo que ocupa menos
espaço na sua mesa e menos tempo
no seu dia.

são indobráveis também. Para esses casos, basta
escolha a opção de caminho direto de papel. Ela
ignora a varredura rotativa, permitindo que você
alimente documentos grossos ou excepcionalmente
longos através do scanner.

O display gráfico do usuário Smart Touch.
Os ajustes pré-configurados de digitalização facilitam as tarefas de
digitalização comuns, mesmo as complicadas.
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Ainda é inteligente o suficiente saber quando algo não
está bem.

Não se engane, esses scanners são feitos para durar. Concebido
para impressionar seus funcionários mais experientes e facilitar
a vida dos trabalhadores que estão apenas começando. Quando
se trata de fazer o trabalho dia após dia, confie nos scanners que
realmente produzem.
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da série i3000

Especificações técnicas
Volume diário recomendado

Velocidade de produção
(paisagem*, carta/tamanho
A4, branco e preto/tons de
cinza/colorido/simplex
e duplex)

i3200/i3250 ADF: até 15.000 páginas por dia
i3400/i3450 ADF: até 20.000 páginas por dia
i3250/i3450 mesa digitalizadora modular tamanho A4 integrada: 100 páginas por dia

★Agora

ainda
mais
rápido!

i3200/i3250 ADF: até 50 ppm/100 ipm a 200 dpi e 300 dpi
i3400/i3450 ADF: até 90 ppm/180 ipm a 200 e 300 dpi em preto e branco, tons de cinza e cores (As velocidades de produção podem
variar dependendo de sua opção de driver, software de aplicativo, Sistema operacional e PC)
i3250/i3450: Menor que 9 segundos em 200 dpi (mesa integrada)

Tecnologia de digitalização

CCD duplo;
Profundidade da saída em tons de cinza: 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores: 48 bits (16 x 3); profundidade da saída de
cores: 24 bits (8 x 3)

Iluminação

LED duplo

Painel de controle do operador

Display de LCD gráfico com quatro botões de controle do operador

Resolução óptica

600 dpi

Resolução de saída

100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

Largura máx./mín. do documento

Alimentação automática: 305 mm (12 pol) / 63,5 mm (2,5 pol)
Alimentação manual: 305 mm (12 pol) / 50 mm (2 pol)

Comprimento máx./mín. do documento

Alimentação automática: 863,6 mm (34 pol) / 63,5 mm (2,5 pol)
Alimentação manual: 863,6 mm (34 pol) / 50 mm (2 pol) (apenas saída traseira)
Modo de documento longo: 4,1 metros (160 pol) de comprimento máximo
(Os scanners são compatíveis com o modo de digitalização contínua)

Espessura e gramatura do papel

Papel de 34-413 g/m2 (9-110 lb)

Alimentador/elevador

Até 250 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb)

Opções do caminho do papel

Os documentos podem sair na bandeja de saída frontal, ou na parte traseira do scanner se a opção de caminho direto de papel for
selecionada manualmente

Detecção de documento

Detecção ultrassônica de alimentação múltipla; Proteção Inteligente de Documentos

Conectividade

USB 2.0, compatível com USB 3.0
Totalmente suportado pelo Kodak Capture Pro Software e Kodak Asset Management Software

Suporte de software

Acompanha os drivers TWAIN, ISIS e WIA; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Smart Touch (Linux SANE e drivers TWAIN
drivers disponíveis em www.kodak.com/go/scanonlinux); certificado pela Kofax
Digitalização Perfect Page: iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte
dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo dual; ajuste interativo de cor, brilho e contrate; orientação automática
(rotação de documentos); detecção automática de cores; suavização inteligente de cores de fundo; preenchimento inteligente de bordas
da imagem; mescla de imagens; detecção e eliminação de paginas em branco baseada em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de
furos da imagem; filtro de nitidez; brilho automático, modo de documento especial; modo de digitalização continua; alternar caminho;
recorde automático de fotos; imagens preto e branco segmentadas; compressão JPEG

Formatos de arquivos de saída

TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas

Garantia (EUA e Canadá)

90 dias (Substituição avançada de unidade)

Acessórios (opcionais)

Acessório de mesa digitalizadora modula do tamanho ofício Kodak; Acessório de mesa digitalizadora modular do tamanho A3 Kodak; acessório
de impressão de documentos (impressão traseira e pós-digitalização de até 40 caracteres alfanuméricos, com 11 posições de impressão)

Requisitos elétricos

100-240 V (internacional); 50-60 Hz

Consumo de Energia

Modo desligado: < 0,5 W; Em operação: < 75 W; Modo de suspensão: < 4,5 W. Fonte de Alimentação automatica

Fatores ambientais

Scanners com qualificação Energy Star
Temperatura operacional: 15–35 °C (59-95 °F)
Umidade de operação: de 15 a 80% UR

Ruído acústico (nível de pressão do som na
posição do operador)

Modos Desativado ou Pronto: <30 dB(A)
Modo operacional: <60 dB(A)

Configuração recomendada para o PC

Intel Core i7, 3,4 GHz ou superior, 4 GB de RAM ou mais

Sistemas operacionais com suporte

Windows XP SP3 (32 e 64 bits), Windows Vista SP2 (32 e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits),
Windows 10 (32 e 64 bits), Ubuntu 10.04

Aprovações e certificados do produto

AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Classe B (marca C-Tick), CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (marca C-UL), Canadá ICES-003 Edição 5
(Classe B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Classe B), Harmônica GB 17625.1:2003, (marca CCC “S&E”), Emissões EN 55022:2010 ITE
(Classe B), Oscilação EN 61000-3-3, Imunidade EN 55024:2010 ITE, (marca CE), EN 60950-12006 + A11, A12, A1 (marca TUV GS), IEC
60950-1, CISPR 22:2008 (Classe B), VCCI V3/2012.04 (Classe B), CNS 13438:2006 (Classe B), CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 609501:07 (marca UL), CFR 47 Parte 15 Parágrafo B (FCC Classe B), Argentina Marca S

Suprimentos disponíveis

Panos para limpeza de rolos, panos Staticide, kit de consumíveis (inclui o módulo de alimentação, o módulo de separação, a almofada de
separação, os rolos de transporte frontais)

Dimensões

i3200 / i3400:
i3250 / i3450:

Altura: 9,4 pol (23,8 cm) Largura: 17 pol (43,18 cm)	Profundidade (com a bandeja de entrada fechada): 14,6 pol (37,1 cm)
Peso: 35 lb (15,8 kg)
Altura: 10,2 pol (25,7 cm) Largura: 17 pol (43,18 cm)	Profundidade (com a bandeja de entrada fechada): 14,6 pol (37,1 cm)
Peso: 39 lb (17,7 kg)

* Também digitaliza em forma vertical em diferentes velocidades.

Serviço e Suporte

em Soluções de Imagem de Documentos

Para saber mais: www.kodak.com/go/i3000Series
Impresso com as Tecnologias Kodak. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Kodak Alaris Inc., 2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615 1-800-944-6171
Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 - São José dos Campos São Paulo – Brasil - Cep: 12240-420
Phone: +55 (12) 3500-1928
E-mail: vendasdi@kodakalaris.com
© Kodak, 2014. Kodak é uma marca registrada.
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Programas de parceiros

Sobre nós

Search

Document Imaging > Produtos > Scanners para documentos > Departamentos > Scanner i3400

Scanner i3400
Folha de especificações
Recycling

Vistas alternativas

Visão geral
PC

MAC

Especificações

Vídeos

Suporte

Produtos relacionados

Histórias de sucesso de clientes

Proporcionando eficiência, informação e resultados a cada digitalização.
Os Scanners Kodak Série i3000 foram especialmente projetados para proporcionar um rendimento uniforme e minimizar
o tempo de inatividade em seu escritório. Eles estão repletos de impressionantes funcionalidades de geração de
imagens para integração de informações e Proteção Inteligente a Documentos para proteção contra documentos
danificados e perda de dados. Esses scanners rotativos para A3 podem encarar praticamente qualquer desafio, ao
mesmo tempo que ocupam menos espaço em sua mesa – o que faz deles a solução perfeita para qualquer empresa que
não tem um segundo a perder.

Missões cumpridas. O Kodak Série i3000 proporciona um rendimento uniformemente alto.
Independentemente de você estar digitando em cores ou pretoebranco, a 200 ou 300 dpi, imagens,
texto ou documentos de tamanhos variados – isso não importa, o scanner dá conta de tudo isso.

Aumente consideravelmente a produtividade. Empilhe o trabalho. Com um alimentador/elevador
para 250 folhas, você pode digitalizar facilmente lotes grandes ou pequenos de maneira organizada
e eficiente. Nosso design assegura um rendimento contínuo com digitalização em sucessão rápida e
menos risco de atolamentos.

Passe arrasando o trabalho, não o papel. A Proteção Inteligente a Documentos está sempre a
postos, a cada documento que você digitaliza. Por isso, digitalize sem medo, com a garantia de que
seus documentos – e as informações que contêm – estão sempre protegidos.

Melhor que nunca. A tecnologia Perfect Page da Kodak Alaris otimiza a qualidade das imagens e
gerencia de maneira inteligente diversas tarefas de processamento de imagens. Tudo isso acontece
automaticamente a cada digitalização.

Design inteligente. A digitalização é só uma parte da história. Configurar perfis de imagens, definir
nomes de trabalhos e destinos de arquivos e distribuir informações são verdadeiramente cruciais. É
aqui que a funcionalidade Smart Touch da Kodak Alaris assume o controle. Ela agiliza tarefas
repetitivas como arquivamento no servidor, simplifica a distribuição de conteúdo e facilita o acesso
aos dados, esteja você no escritório ou em trânsito.

Mais Departamentos
Scanner i3200
Scanner i3250
Scanner i3400
Scanner i3450

CJFADM201500049V04

Funciona incrivelmente bem com os outros. Integrase com facilidade com todos os aplicativos de
digitalização baseados em TWAIN, ISIS e Linux, o que torna o gerenciamento de seus dados tão
fácil quanto a digitalização de seus documentos.

Criado para atender às demandas de hoje e os rigores de amanhã. Não se engane. Estes
scanners foram feitos para durar. Projetados para impressionar seus funcionários mais experientes e
tornar a vida mais fácil para os que estão apenas começando. Quando a questão é dar conta do
trabalho do dia a dia, dependa de scanners verdadeiramente eficazes.

Entrada flexível para documentos inflexíveis. Tem contratos que não são só impossíveis de
quebrar. Também são impossíveis de dobrar. Para esses casos, basta escolher a opção de caminho
reto do papel. Ela desvia da digitalização rotativa, o que permite alimentar documentos espessos e
excessivamente longos.

http://graphics.kodak.com/docimaging/BR/pt/products/document_scanners/departmental/i3400_scanner/index.htm
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Impacto compacto. A prova de que um design menor não implica em abrir mão de recursos.
Conseguimos projetar recursos para serviços pesados em um dispositivo que ocupa menos espaço
em sua mesa e menos tempo em seu dia.
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Scanner i3400
Folha de especificações
Recycling

Visão geral
Especificações

Especificações
Segurança de dados

Vídeos

Suporte

CJFADM201500049V04

Vistas alternativas

Produtos relacionados

Compatibilidade do SO

Volume diário
recomendado

ADF i3200/i3250: até 15.000 folhas por dia
ADF i3400/i3450: até 20.000 folhas por dia
Mesa digitalizadora i3250/i3450 tamanho A4 integrada: 100 folhas por dia

Velocidades de
produção
(paisagem, tamanho
carta/A4, preto e

ADF i3200, i3250: até 50 ppm/100 ipm a 200 dpi e 300 dpi
ADF i3400, i3450: Até 90ppm/180ipm a 200 e 300 dpi em preto e branco,
tons de cinza e cores*
(As velocidades de produção podem variar dependendo de sua opção de driver, software de

http://graphics.kodak.com/docimaging/BR/pt/products/document_scanners/departmental/i3400_scanner/index.htm
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branco, tons de cinza,
cores)

aplicativo, Sistema operacional e PC)
*Agora ainda mais rápido!

Tecnologia de
digitalização

CCD duplo;
Intensidade de bits da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); intensidade de bits de
captura em cores de 48 bits (16 x 3); intensidade de bits de saída em cores de 24 bits (8 x 3)

Iluminação

LED duplo

Painel de controle do
operador

Display de LCD gráfico com quatro botões de controle do operador

Resolução óptica

600 dpi

Resolução de saída

100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

Largura Máx./Mín. de
documento

Alimentação automática: 305 mm (12 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.)
Alimentação manual: 305 mm (12 pol.) / 50 mm (2 pol.)

Comprimento
máx./mín. de
documento

Alimentação automática: 863,6 mm / 63,5 mm
Alimentação manual: 863,6 mm / 50 mm (somente saída traseira)
Modo de documentos longos: comprimento máximo de 4,1 metros (160 pol.)
(Os scanners oferecem suporte ao modo de digitalização contínua)

Espessura e peso do
papel

papel de 34 a 413 g/m2
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Opções de caminho
de papel

Os documentos podem sair pela bandeja de saída frontal ou pela parte traseira do scanner se
a opção de caminho de papel direto for selecionada manualmente.

Detecção de
documento

Detecção de multialimentação ultrassônica; Proteção inteligente de documento

Conectividade

Compatível com USB 2.0 e USB 3.0

Suporte de software

Totalmente compatível com os softwares KODAK Capture Pro Software e KODAK Asset
Management Software
Pacote de software para WINDOWS: drivers TWAIN, ISIS e WIA; KODAK Capture Pro Software
Limited Edition; Smart Touch (drivers LINUX SANE e TWAIN disponíveis em
www.kodakalaris.com/go/scanonlinux); Certificação KOFAX
Pacote de software para MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; driver TWAIN
(disponível somente para download na Web)

CJFADM201500049V04

Alimentador/elevador Até 250 folhas de papel de 80 g/m2

Mais Departamentos
Scanner i3200

Recursos de geração Digitalização Perfect Page; iThresholding; processamento de limite adaptável;
de imagens
enquadramento; corte automático; corte relativo; corte dinâmico; eliminação eletrônica de
http://graphics.kodak.com/docimaging/BR/pt/products/document_scanners/departmental/i3400_scanner/index.htm
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Scanner i3250
Scanner i3400
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cores; digitalização de fluxo dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação
automática; detecção automática de cores; suavização de cores de segundo plano;
preenchimento de bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de página em branco
baseada em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem; filtro de nitidez
Formatos de
arquivos de saída

TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável numa ou várias folhas

Garantia (EUA e
Canadá)

90 dias (Substituição avançada da unidade)

Acessórios
(Opcionais)

Acessório de mesa digitalizadora KODAK tamanho Ofício; acessório de mesa digitalizadora
KODAK tamanho A3; acessório de impressão de documentos (verso, impressão pós
digitalização de até 40 caracteres alfanuméricos, com 11 posições de impressão)

Requisitos elétricos

100240 V (Internacional); 5060 Hz

Consumo de energia

Modo desligado: <0,5 watts; Em operação: < 75 watts; modo de Suspensão: < 4,5 watts

Fatores ambientais

EPEAT registrado
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Scanner i3450

Qualificação ENERGY STAR
Temperatura de operação: 1535° C

Ruído acústico
(nível de pressão do
som na posição do
operador)

Modo desligado ou pronto: <30 dB(A)
Modo de operação: <60 dB(A)

Configuração
recomendada para o
PC

Processador INTEL CORE i7, 3,4 GHz ou superior, 4 GB de RAM ou mais (WINDOWS e
LINUX)
Processador INTEL CORE i7, 2,0 GHz quadcore, 4 GB de RAM, USB 2.0 (MAC)

Certificações do
produto e
aprovações

AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Classe B (marca de C com tique), CAN /CSAC22.2 No.
60950107 (marca de C com UL), Canadá ICES003 Edição 5 (Classe B), GB4943.1:2011,
GB9254:2008 (Classe B), Harmônicos GB 17625.1:2003 (marca CCC “S&E”), Emissões EN
55022:2010 ITE (Classe B), Oscilação EN 6100033, Imunidade EN 55024:2010 ITE, (marca
CE), EN 609501:2006 + A11, A12, A1 (marca TUV GS), IEC 609501, CISPR 22:2008 (Classe
B), VCCI V3/2012.04 (Classe B), CNS 13438:2006 (Classe B), CNS 143361 (marca BSMI), UL
609501:07 (marca UL), CFR 47 Parte 15 Parágrafo B (FCC Classe B), marca S da Argentina

Suprimentos
disponíveis

Panos para limpeza de rolos, panos STATICIDE, kit de suprimentos (inclui modulo de
alimentação, modulo de separação, base de separação, roletes de transporte frontais)

Dimensões

i3200 / i3400: Altura: 9,4 pol. / 23,8 cm Largura: 17 pol. / 43,18 cm Profundidade (com a
bandeja de entrada fechada): 14,6 pol. / 37,1 cm Peso: 35 lb / 15,8 kg
i3250 / i3450: Altura: 10,2 pol. / 25,7 cm Largura: 17 pol. / 43,18 cm Profundidade (com a

http://graphics.kodak.com/docimaging/BR/pt/products/document_scanners/departmental/i3400_scanner/index.htm
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Umidade de operação: 15% a 80% UR

3/4

el

al
der

Fe

C on
C ons

Scanner i3400 : Kodak Alaris : Information Management

F

736
ho

16/11/2015

da Justiça

eral
ed

se
l

ho

d a J u s ti ç a

bandeja de entrada fechada): 14,6 pol. / 37,1 cm Peso: 39 lb / 17,7 kg
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Liberdade flexível para
digitalizar documentos
únicos, livros e muito mais

em conjunto com um Scanner Kodak compatível, permitem digitalizar facilmente documentos frágeis ou grandes,
livros, revistas, ampliações fotográficas e muito mais. Todas as três mesas digitalizadoras modulares são conectadas
e desconectadas em segundos e podem ser armazenadas facilmente até serem necessárias outra vez.
A Mesa digitalizadora modular tamanho ofício também vem com digitalização de bordas de livros, permitindo
digitalizar uma página por vez e eliminar imagens desfocadas ou escuras na área de "emenda" de um livro que fica
totalmente aberto sobre a chapa de vidro.

Veja os modelos e a compatibilidade no verso.
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Conectar e digitalizar
de forma versátil
> Depois de conectar uma Mesa
digitalizadora modular, basta colocar
um documento sobre o vidro
e selecionar "Digitalizar" para
capturar imagens de alta qualidade

> Aproveite todos os recursos de
criação de imagens do Perfect Page
que seu Scanner Kodak oferece
ao digitalizar usando uma Mesa
digitalizadora modular Kodak

Mesa digitalizadora modular
tamanho ofício

Mesas digitalizadoras modulares para seu Scanner Kodak
As mesas digitalizadoras modulares estão disponíveis nas seguintes configurações para
estes Scanners Kodak:
Scanners
ScanMate
i1150
e i1180

Scanners
das séries
i2400,
i2600
e i2800

Tamanho
ofício

•

•

Tamanho A3

•

•

> Aproveite a vantagem da
funcionalidade Smart Touch: digitalizar
para um arquivo, enviar por e-mail,
compartilhar no Microsoft
SharePoint e em outros aplicativos
pressionando um botão

> Produza os formatos TIFF de uma ou
várias páginas, JPEG, RTF, BMP, PDF
e PDF pesquisável

> A Mesa digitalizadora modular
tamanho ofício oferece um design
simples e compacto ocupando
pouco espaço

> Compatível com os drivers TWAIN
e ISIS (também compatível com
Linux em alguns casos)

> Inclui tudo o que você precisa para
conectividade

Nova Mesa digitalizadora modular
tamanho A3

Scanner
i2900

•

Scanners
da série
i3000

Scanners
da série
i4000

•

•

•

•

Scanners
Scan Station
da série 700

Sistemas de
digitalização Picture
Saver PS50,
PS55 e PS80

•

•

•

•

Especificações técnicas

Mesa digitalizadora modular ofício

Mesa digitalizadora tamanho A3

Opções de segundo plano

Branco

Preto

Resolução óptica

1200 dpi

600 dpi

Resoluções de saída

75, 100, 150, 200, 240, 300, 400,
600 e 1200 dpi

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400,
600 e 1200 dpi

Tamanho máx. do documento

216 x 356 mm
(8,5 x 14 pol.)

305 x 457 mm
(12 x 18 pol.)

Altura x largura x comprimento

43,7 x 268 x 470 mm
(1,7 x 10,5 x 18,5 pol.)

108 x 419 x 699 mm
(4,25 x 16,5 x 27,5 pol.)

Peso

2,7 kg

8 kg

Nº do catálogo

1199470

1894351

Para clientes que já têm uma Mesa digitalizadora modular A3 ou A4 Kodak, há kits adaptadores disponíveis que
permitem usar sua mesa digitalizadora modular com um Scanner Kodak i2400, i2600 ou i2800.

As soluções de Document Imaging da Kodak Alaris permitem que os clientes capturem e consolidem dados de fontes digitais e de papel, compreendam e extraiam informações
valiosas do conteúdo, e gerem as informações certas às pessoas certas no momento certo. Nossas ofertas incluem scanners premiados, software de gerenciamento de captura
e informações e uma linha cada vez maior de serviços profissionais e atendimento e suporte líderes do setor. Com clientes que vão desde pequenos escritórios a operações globais,
a Kodak oferece sistemas e soluções superiores para automatizar processos de negócios, melhorar as interações com o cliente e permitir melhores decisões de negócios.

Serviço &
e Suporte
Service
Support

Para saber mais sobre as Mesas digitalizadoras modulares tamanho ofício e A3 Kodak:
Acesse www.kodakalaris.com/go/docimaging
Kodak Alaris Inc.,
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615 1-800-944-6171
Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 São José dos Campos São Paulo – Brasil 12240-420
55 (12) 3932-6167

© 2015 Kodak Alaris Inc. A Kodak Alaris é o nome comercial da Empresa para o seu negócio global.
A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.
A-5848 1/15
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Kodak Scanners da série i2000
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Desempenho maior em
um scanner menor
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Grande desempenho em um espaço muito pequeno
As empresas de hoje em dia funcionam com informações. Quando essas informações
estão no papel, isso pode atrasar você. Para que as coisas fluam com mais rapidez,
é necessária uma solução de digitalização que combina operação simples e recursos
de economia de tempo em um pacote incrivelmente pequeno e poderoso. Confira
todas as formas com as quais os Scanners da série i2000 da Kodak mais recentes
podem ajudar você a seguir em frente.

Scanners da série i2000 da Kodak em ação
Melhor qualidade de imagem

• Poupa tempo usando a tecnologia Smart
Touch para realizar processos de digitalização
de várias etapas pressionando apenas um
botão

• Capturar imagens com mais consistência,
claridade e cor

• Leitura integrada de código de barras
fornece dados para os aplicativos
• Sem espera para aquecimento: comece
a digitalizar instantaneamente com a luz de
LED sempre pronta
• Digitalize lotes grandes em bandejas de
entrada que suportam até 100 páginas
• Simplifique trabalhos mistos: o scanner
automaticamente reconhece páginas coloridas,
ignora páginas em branco e orienta cada
documento para que esteja com o lado
correto para cima
Versatilidade infinita
• Lida com quase tudo: documentos pequenos
ou grandes, espessos ou finos, carteiras de
identidade e até cartões com alto-relevo
• Mistura documentos pequenos, grandes
espessos e finos em um lote
• Expanda suas possibilidade digitalizando
documentos encadernados, extra grandes
e frágeis com acessórios de mesa modular
opcionais para ofício e tabloide
• Gerenciar e atualizar o scanner remotamente
para economizar tempo de implantação
usando o Asset Management Software da
Kodak

• A tecnologia Perfect Page integrada pode
fornecer digitalizações ainda mas claras
do que os documentos originais
• Lê e captura texto perfeitamente para
obter um OCR mais preciso
• Uma imagem consistentemente de ótima
qualidade significa que você eliminará
praticamente a redigitalização ou
o pós-processamento de imagem
Design compacto
• O design inovador e de armazenamento
ainda mais compacto permite que você
armazene o scanner em posição vertical
quando não estiver em uso
Sem a necessidade de especialização
• A tecnologia Smart Touch permite que
você realize até nove tarefas diferentes
apertando somente um botão, incluindo
criar PDFs, anexar documentos, organizá-los
em pastas ou enviá-los para serviços em
nuvem
• O painel de controle de fácil leitura simplifica
a digitalização de documentos
• Ele é respaldado por uma garantia de três
anos sem preocupações que fornece
tranquilidade estendida. Estão disponíveis
opções adicionais de suporte

Um centro cirúrgico desfruta de uma
solução mais simples

Agência de certificação economiza dinheiro
e obtém mais produtividade no processo

A equipe de um grande centro cirúrgico se concentra na parte importante
do atendimento ao paciente. Porém, seus trabalhos também envolvem
muita burocracia. Mais de 150 formulários e cartas chegam todos os
dias, o que faz parte do atendimento de mais de 13.000 pacientes. Para
lidar com esse fluxo de documentos, eles dependem de um Scanner
i2420 da Kodak, integrado com um software de fluxo de trabalho e de
gerenciamento de documentos. A solução captura dados e disponibiliza-os
para 20 membros da equipe clínica.

Uma empresa de certificação de segurança nacional trabalha nos
bastidores para proteger empresas e proprietários. Seu trabalho é:
garantir que 1.800 contratantes de alarme estejam em conformidade
com as diretrizes e usem equipamento aprovado pela polícia, bombeiros
e seguradoras. Realizar isso envolve o processamento de aproximadamente
4.000 certificados de conformidade por mês, com ênfase na produtividade
e na precisão. Não há tempo para interrupções ou erros. Um Scanner
i2620 da Kodak captura com rapidez os novos certificados e a tecnologia
de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) lê os dados de instalação
do clientes e do alarme, usados para atualizar o banco de dados de
gerenciamento de certificados.

O gerente de TI no centro cirúrgico e as pessoas que usam a solução
todos os dias, principalmente, desfrutam destes benefícios importantes
do Scanner i2420:
• Velocidade: Colaboradores ocupados adoram o fato de que o scanner
começa a funcionar instantaneamente, sem tempo de aquecimento.
E uma vez em funcionamento, o Scanner i2420 pode processar até
5.000 páginas por dias com 40 páginas por minuto. O Scanner
i2420 também elimina a necessidade de fotocopiar documentos
coloridos antes da digitação, o que desperdiça tempo, para melhorar
a qualidade.
• Simplicidade: Todos no centro passaram a dominar o scanner em
minutos, graças à tecnologia brilhante e intuitiva do Smart Touch.
O Scanner i2420 lida com problemas que podem deixar o processo,
como girar páginas para que estejam prontas para ler e reconhecer
páginas coloridas misturadas às em preto e branco.
• Confiabilidade: Como os documentos recebidos são essenciais para
a saúde dos pacientes, o centro cirúrgico conta com a disponibilidade
segura do i2420 e com o respaldo da garantia de 3 anos.

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

Por que adoram a solução de digitalização da Kodak Alaris?
• Produtividade: O Scanner i2620 pode lidar com até 60 páginas por
minuto em 300 dpi e a curva de aprendizagem é rápida.
• Qualidade da imagem: A qualidade da imagem supernítida do scanner
(de até 600 dpi) faz com que seja fácil capturar precisamente
informações.
• Economia: A solução economiza mais de US$ 4.500 por ano só nos
custos de manutenção do sistema. As taxas de manutenção do
sistema antigo era praticamente as mesmas de todo o custo da nova
solução da Kodak Alaris.

US$ 4.500
de economia por ano somente nos cursos de manutenção do sistema

CJFADM201500049V04

Produtividade impressionante

el

Scanner i2820 da Kodak

Volume diário recomendado

Até 5.000 páginas por dia

Até 7.000 páginas por dia

Até 8.000 páginas por dia

Velocidades de produção*
(retrato, tamanho carta)

Preto-e-branco/tons de cinza/colorido:
até 40 ppm/80 ipm a 200 dpi e 300 dpi

Preto-e-branco/tons de cinza: Até 60 ppm/120 ipm
a 200 dpi e 300 dpi; Colorido: Até 60 ppm/120 ipm
a 200 dpi; até 40 ppm/80 ipm a 300 dpi

Preto-e-branco/tons de cinza: Até 70 ppm/140 ipm a 200 dpi
e 300 dpi; Colorido: Até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; até
40 ppm/80 ipm a 300 dpi

Painel de controle do operador

7 segmentos de exibição

Painel de cristal líquido

Painel de cristal líquido

Alimentador

Até 75 folhas de 80 g/m2

Até 100 folhas de 80 g/m2

Até 100 folhas de 80 g/m2 Aceita documentos pequenos,
como carteiras de identidade, cartões com alto-relevo,
cartões de visita e de plano de saúde
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Comparação de recursos

Recursos compartilhados
Tecnologia de digitalização

CCD duplo; profundidade da saída em tons de cinza: 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores: 24 bits (8 x 3)

Resolução óptica

600 dpi

Iluminação

LEDs duplos indiretos

Resolução da saída

75, 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 e 1.200 dpi

Tamanho máx./mín. do documento

216 mm x 863 mm / 50 mm x 50 mm Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064 mm

Espessura e gramatura do papel

Papel de 34-413 g/m²; espessura da carteira de identidade: até 1,25 mm

Detecção de alimentação múltipla

Com tecnologia ultrassônica

Conectividade

USB 2.0 de alta velocidade (cabo incluído), compatível com USB 3.0

Suporte de software

Totalmente compatível com o Kodak Capture Pro Software e com o Kodak Asset Management Software (somente para Windows)
Pacote de software do Windows: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Smart Touch; Nuance PaperPort e OmniPage (drivers Linux SANE
e TWAIN disponíveis em www.kodak.com/go/scanonlinux).** Certificado pela Kofax.
Pacote de software do Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; drivers TWAIN ** (disponível somente via download na Web)

Recursos de geração de imagens

Leitura de código de barras; digitalização Perfect Page; enquadramento; corte automático; corte fixo; corte relativo; orientação automática multilíngue; rotação ortogonal;
adicionar borda; remover borda; preenchimento inteligente de bordas da imagem; preenchimento de orifício circular/retangular; remoção de páginas em branco com base no
conteúdo ou no tamanho do arquivo; nitidez; filtro de riscos; brilho/contraste automático; suavização de cor de fundo; equilíbrio automático de cores; equilíbrio automático
de brancos; ajuste aprimorado de cores; gerenciamento aprimorado de cores; detecção automática de cores; processamento de limiar adaptável; limiar fixo; iThresholding;
remoção de ruído de pixel isolado; remoção de ruído de regra da maioria; remoção de meio-tom; eliminação eletrônica de cor (R, G, B); eliminação de cor predominante (1);
eliminação de cores múltiplas (até cinco); eliminação total de cores; fluxo dual; compressão (Grupo 4, JPEG); mescla de imagens; digitalização de documentos grandes
(até 4.064 mm)

Formatos de arquivos de saída

TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas

Garantia limitada

12 meses balcão

Acessórios (opcionais)

Acessório para imagem de fundo branco (frontal); Acessório de mesa digitalizadora modular de tamanho ofício da Kodak; Acessório de mesa digitalizadora modular
de tamanho A3 da Kodak

Requisitos elétricos

100-240 V (internacional); 50/-60 Hz

Consumo de energia

Scanner: modo desligado: < 0,35 Watts; modo de inatividade: < 4 watts; modo de execução: < 32 watts

Fatores ambientais

Registrado pela EPEAT, qualificado pela Energy Star, temperatura de operação: 10 a 35° C; Umidade durante a operação: 15 a 80% UR

Configuração recomendada para o PC

Processador duplo Intel Core2 6600 e processador duplo de 2,4 GHz ou equivalente, 4 GB RAM (Windows e Linux)
Processador Intel Corei7 e processador quad core 2,0 GHz, 4 GB de RAM, USB 2.0 (Mac)

Sistemas operacionais com suporte

Windows XP SP2 e SP3 (32 bits), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits),
Windows 8.1 (32 bits e 64 bits), Windows 10 (32 bits e 64 bits), Windows Server 2008 x64 Editions, WINDOWS Server 2012 x64 Editions, Linux Ubuntu 14.04 (LTS)*
(32 bits e 64 bits). Mac OS v. 10.8, 10.9 ou 10.10* ou posterior

Aprovações e certificados do produto

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B),
China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,
+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15
(FCC Class B), Argentina S mark

Suprimentos disponíveis

Módulo de alimentação, módulo de separação, rolos de alimentação, panos apropriados para a limpeza de panos Staticide

Dimensões

Peso: 5,5 kg Profundidade: 162 mm; Largura: 330 mm; Altura: 246 mm, sem as bandejas de entrada e saída

Deseja saber mais?
www.kodakalaris.com/go/i2000
Kodak Alaris Inc.,
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615
1-800-944-6171
Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 - São José dos
Campos São Paulo – Brasil - Cep: 12240-420
Phone: +55 (12) 3500-1928
E-mail: vendasdi@kodakalaris.com
Serviço e Suporte

em Soluções de Imagem de Documentos

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em
https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

© 2015 Kodak Alaris Inc. A marca comercial
e a identidade visual da Kodak são usadas sob
licença da Eastman Kodak Company. 03/15
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* As velocidades de produção podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e computador.
** O aplicativo Smart Touch não é compatível com esses sistemas operacionais.
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Domicílio Fiscal:

21.982.891/0001-07
Validade do Cadastro: 15/04/2016
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
97012 - BRASÍLIA DF

Unidade Cadastradora:

100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Atividade Econômica:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA
SRTVS QUADRA 701, BLOCO O 110 SALA 672 - BRASÍLIA - DF

CNPJ / CPF:
Razão Social / Nome:
Natureza Jurídica:

Endereço:
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Nada Consta
Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas:

Nada Consta

Níveis validados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal Federal
Receita
Validade:
14/02/2016
FGTS
Validade:
21/11/2015
INSS
Validade:
14/02/2016
IV – Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:
Receita Estadual/Distrital
Receita Municipal
(Isento)

Validade:

06/01/2016

Patrimônio Líquido:

R$ 0,00
Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 10/11/2015 16:37
CPF: 009.949.685-23
Nome: MYLLENA LIRA XAVIER
Ass: ______________________________________________________________

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em
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VI – Qualificação Econômico-Financeira – Validade:
30/06/2017
Índices Calculados:
SG = 1.01; LG = 1.01; LC = 1.01

F

al
der

C ons

755

el

d a J u s ti ç a

CJFADM201500049V04

ho

Fe

C on

da Justiça

eral
ed

se
l

ho

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em
https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

F

al
der

C ons

756

el

d a J u s ti ç a

CJFADM201500049V04

ho

Fe

C on

da Justiça

eral
ed

se
l

ho

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em
https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

F

al
der

C ons

757

el

d a J u s ti ç a

CJFADM201500049V04

ho

Fe

C on

da Justiça

eral
ed

se
l

ho

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em
https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

F

al
der

C ons

758

el

d a J u s ti ç a

CJFADM201500049V04

ho

Fe

C on

da Justiça

eral
ed

se
l

ho

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em
https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

F

al
der

C ons

759

el

ho

Fe

C on

da Justiça

eral
ed

se
l

ho

d a J u s ti ç a

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 21.982.891/0001-07
Certidão nº: 118868954/2015
Expedição: 18/08/2015, às 11:57:43
Validade: 13/02/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l hi m e n t o s p r e v i d en ci ári os , a hon orár ios, a c ustas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1443400.13665861-5885 - consulta à autenticidade em
https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action
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Certifica-se que 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.982.891/0001-07, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/11/2015 às 18:13) não consta registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ nº 21.982.891/0001-07.
A inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações por
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade não significa a inexistência de
condenações, uma vez que o cadastro está em fase de preenchimento.

CJFADM201500049V04

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5658.B983.4D8E.6235

Gerado em: 27/11/2015 as 18:13:55

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Autenticado digitalmente por ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA.
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https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

Página 1/1

F

al
der

C ons

761

el

ho

Fe

C on

da Justiça

eral
ed

se
l

ho

d a J u s ti ç a

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de
ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/11/2015, NADA CONSTA
contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
21.982.891/0001-07

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do
selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição
de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou
órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados
do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências,
recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão
criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais.
Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de
Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
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NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
SIG, Quadra 2, lotes 530/540, Térreo. Brasília – DF
Telefone: 0800614646
Horário de funcionamento: 12h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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19/11/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22679466&VARPessoa=22679466&VARUf=DF&…

Certificado de Regularidade do FGTS  CRF
21982891/000107
Inscrição:
Razão Social: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI PP
Nome Fantasia:4U DIGITAL
ST SRTVS 110 QDA 701 BL O SL 672 / ASA SUL
Endereço:

/ BRASILIA /

DF / 70340000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontrase em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/11/2015 a 10/12/2015
Certificação Número: 2015111115290543595860

Informação obtida em 19/11/2015, às 11:07:05.

CJFADM201500049V04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22679466&VARPessoa=22679466&VARUf=DF&VARIns…
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1 O REGISTRO DE IMÓVEIS DE
I
FEIRA DE SANTANA - BA

ATESTADO
Eu, Mauracy de Carvalho Barreto, titular do 1° Registro de Imóveis de Feira de Santana, inscrito
sob o CNPJ sob o número 13.100.722/0001-60, ATESTO para os devidos fins, que a empresa 4U
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o número 21.982.891/0001-07,
estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, n° 110, Quadra 701, Bloco O, Sala 672, Brasília, Distrito
Federal, forneceu satisfatoriamente os equipamentos abaixo identificados, não sendo de nosso
conhecimento nada que desabone a sua capacidade técnica.

Qtde
1

Modelo
Scanner Kodak i2600
SN 48792292

Feira de Santana, 20 de agosto de 2015.

Mauracy de Carvalho Barreto

1° oficio de Registro de Imóveis de Feira de Santana
Rua Domingos Barbosa de Araújo, 519, Kailândia, Fone: (75) 3021-011 6/ 3 022-8700, Feira de Santana - BA
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TECNOLOGIA EM GESTÃO

ATESTADO
R2 TECNOLOGIA EM GESTA° LTDA, inscrita no CNN sob o número
10.867.863/0001-14, ATESTA para os devidos fins, que a empresa 4U DIGITAL
COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNRI sob o número 21.982.891/0001-07,
estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, n° 1101 Quadra 701, Bloco O, Sala 672,
Brasília, Distrito Federai, forneceu satisfatoriamente as ecwiparnentos abaixo
identificados, não sendo de nosso conhecimento nada que desabone a sua
capacidade técnica.
Qtde

Modelo

12

Scanner Kodaki2600

Teresina, 04 de agosto de 2015.

R2 Tecnologia em Gestão
Av. Dom Severino, no 2074, Sala 203 — Ed. Zé Carvalho, Horto Florestal
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Marcos Monteiro de ousa
marcos@r2tecno.com.br
86 988836466
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Protefil
Protn4n 4

i"s1&t ÇN$4WÁ4.4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Protefii - Proteção e P.erramentAs Industriais Ltda., inscrita no CNP.' número
16.487.878/0001-33. DECLARA que a 4U Digital Comércio e Servicos Eireli EPP, CNRI
21.982.891/0001-07, com endereço no SRTVS, n° 110, Qd 701, BI O, sala 672, Brasília,
Distrito Federal, forneceu 15 senmers Kodak sendo 10 (dez) seanners do modelo i940 e 5
(cinco) seanners do modelo i2600, para as unidades de Salvador, Dias D' Ávila. e Candeias,
cumprindo os prazos acordados, tendo demonstrado boa enpacidnrie térmica.
Não é do nosso conhecimento nada que desabone a conduta desta empresa.

Salvador, 09 de julho de 2015

QVIA..ct4ó
Protefil Proteção evFerramentas Industriais Ltda.
CNPI - 16.487.878/0001-33
Thiago Menezes Cerqueira

CJFADM201500049V04

Sócio-Gerente
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Candeias

Energia
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CANDEIAS ENERGIA SA, inscrita no CNPJ sob o número 09_497.818/0002- 17, atesta que a empresa
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672,
CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda — CNPJ sob o número 21982891/0001-07, forneceu 1 (UM) scanner Kodak, cumprindo
satisfatoriamente o prazo de entrega e todos os serviços de pós-venda estabelecidos na Ordem de
Compra 10028/2015.

Candeias, 20 de outubro de 2015.

Elton Soares
'oordenador de Compras

CJFADM201500049V04

Candeias Energia S.A.
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ATESTADO
MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o
número 21.886.630/000185, DECLARA para os devidos fins, que a empresa 4U DIGITAL
COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o número 21.982.891/0001-07,
estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, n° 110, Quadra 701, Bloco O, Sala 672, Brasília,
Distrito Federal, forneceu os equipamentos abaixo identificados.
ATESTAMOS que não houve problemas no fornecimento, tendo demonstrado boa
capacidade técnica. Não temos conhecimento de nada que desabone a sua capacidade
técnica.

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

25

Scanner Kodak i2600

Salvador, 09 de setembro de 2015.

21...g:,901(002091;118E11

F-

MHR

DOO GED SISTEMAS BREU
R. CLAUDEMMO MACHADO, 82. CENTRO
CEP44.930400 - PRES. DUTRA-BA —J
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MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS EIRELI ME
CNPJ N° 21.886.630/0001-85
RENATO CARVALHO DE SOUZA
CPF n° 996.919.735-53
RG n° 07623535-11 SSP-BA
PRESIDENTE - e-mail: renato@docgedsistemas.com.br / Tel.: 71 9900-7822 vivo /74 98037822 vivo / 71 9295-4681 TIM
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ATESTADO
O INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS — IPMBRASIL, inscrito no CNPJ sob o número
12.398.781/0001-01, situado à Rua Minas Gerais, 229, 1° andar, Pituba, Salvador, atesta para
os devidos fins que 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNP] sob o
número 21.982.891/0001-07, estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, n0 110, Quadra 701,
Bloco O, Sala 672, Brasília, Distrito Federal, forneceu satisfatoriamente equipamentos do tipo
SCANNERS e SOFTVVARES DE CAPTURA abaixo identificados, com prestação dos serviços de
instalação e configuração, não sendo de nosso conhecimento nada que desabone a sua
capacidade técnica.

Prazo da

Tipo de Garantia

Qtde

Marca/Modelo

60

Kodak i2800

2 anos

Onsite

07

Kodak 13400

2 anos

Onsite

07

Software Kodak Capture Pro

2 anos

Garantia

Suporte, atualização
de versão

Salvador, 20 de Agosto de 2015.

r

rf-2-398761/0001:9
IPM BRASIL

Instituto de Pesquisas Municipais
Rua Minas Gerais, 229, S1102,10 Andar
ituba - CEP: 41.830-020
SALVADOR - BA

LL)

-

-

www.ipmbrasil.org.br

çipIPMBRASIL

Rua Minas Gerais, n° 229, Ed. Minas Trade Service, 1° Andar, Sala 102, Pituba.
CEP: 41830-0201 Salvador-8a.
E-mail: tontato@ipmbrasil.org.br
Tel.: 113248.1400
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Instituto de Pesquisas Municipais — IPM Brasil
CNPJ N° 12.398.781/0001-01
Juliano Bonfim da Silva
CPF n° 030.219.705-24
RG n° 1324873493 SSP-BA
TESOUREIRO
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CNPJ: 10.956.017/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa KOPY HOUSE LTDA., CNPJ: 10.956.017/0001-70, situada à Rua Coronel
Terêncio Dourado, Casa, estabelecida na cidade de Irecê, atesta que a empresa 4U DIGITAL
COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672,
Brasília/DF, CNPJ: 21.982.891/0001-07, forneceu 16 (dezesseis) scâneres marca/modelo
Kodak/i2800, cumprindo satisfatoriamente o prazo de entrega e todos os serviços de pós-venda.

Declaramos que tais fornecimentos/prestações de serviços foram executados satisfatoriamente,
não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

Irecê, 29 de outubro de 2015.

2C-2
ouse
'J: 10.95e e f0001-70

,G G

dr;

exandre Dourado Caldo

FA56017/0001:7$51
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KOPY HOUSE
KOPY HOUSE LTDA - ME
Rua Coronel Terencio Dourado. n° 119. Casa
Centro - CEP. 44.900-000
IRECE - BA
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, inscrita no CNPJ sob o número 16.418.766/0001-20, atesta
que a empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL
O. SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda — CNP.) sob o numero 21982891/0001-07, forneceu 1 (uni) scanner marca/modelo Kodak i2600,
cumprindo satisfatoriamente o prazo .de entrega e todos os serviços de pás-venda.

Caraíbas, 10 de setembro

Edmundo Ribeiro Neto

CJFADM201500049V04

Compras
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Prefeitura
Municipal
i
1/4024RÉ
no caminho certo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, inscrita no CNPJ sob o número 13.797.188/0001-92, atesta que a
empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SI 672, CEP
70340-000, nesta Capital, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda — CNPJ
sob o número 21982891/0001-07, forneceu 3 (três) scanneres Kodak, conforme dados abaixo, cumprindo
satisfatoriamente o prazo de entrega e todos os serviços de pós-venda, acordados na Autorização de
Fornecimento SDN n° 6291/2015.

Produto

Qtde

Scanner Kodak i940

3

Prazo de Garantia 1
3 anos

Nazaré, 13 de outubro de 2015.

Josemário Mac

e Uma

CJFADM201500049V04

Setor de Compras
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TECNOLOGIA Etsil GESTÃO

ATESTADO
R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA, inscrita no CNI2J sob o número
10.867.863/0001-14, ATESTA para os devidos fins, que a empresa 4U DIGITAL
COMERCIO E SERMOS, inscrita no CNIDJ sob o número 21.982.891/0001-07,
estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, n° 110, Quadra 701, Bloco O, Sala 672,
Brasília, Distrito Federar, forneceu satisfatoriamente os equipamentos abaixo
identificados, não sendo de nosso conhecimento nada que desabone a sua
capacidade tecnica,
Qtde

Modelo

37

Scanner Kodak i2600

12

Scanner Kodaki3400

Teresina,.21 de outubro de 2015.

hcfc.

R2 Tecnologia em Gestão
Av. Dom Severino, n° 2074, Sala 203 — Ed. Zé Carvalho, Horto Florestal
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Marcos Monteiro de Sousa
rnnrr-o-e
..,
,r9tecno.corn.br
86 988836466
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TECNOLOGIA EM GESTÃO

ATESTADO
R2 TECNOLOGIA EM GESTA() LTDA, inscrita no CNPJ sob o número
10.867.863/0001-14, ATESTA para os devidos fins, que a empresa 4U DIGITAL
COMERCIO E 'SERVICOS, inscrita no CNIDJ sob o número 21.982.891/0001-07,
estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, n° 1101 Quadra 701, Bloco O, Sala 672,
Brasília, Distrito Federal, forneceu satisfatonarnente os equipamentos abaixo
identificados não- sendo de nosso conhecimento nada que desabone a sua
capacidade técnica.
Qtde

Modelo

83

Scanner Kodaki2600

Teresina, 31 de outubro de 2015.

R2 Tecnologia em Gestão
Av. Dom Severino, no 2074 Sala 203 — Ed. Zé Carvalho, Horto Florestal
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