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Código do 
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3275 Material 463029
FRAGMENTAD
ORA PAPEL

"Fragmentadora 
de papel
Fragmentadora 
500 folhas 
Alimentação 
Automática 
Supercorte em 
Partículas 220V 
Swingline 500X
"

UNIDADE 1 6.900,90 6.900,90

8282 - 
Reestruturação 
e Modernização 
das Instituições 
Federais de 
Ensino Superior

44.90.52 – 
EQUIPAMENT
O E MATERIAL 
PERMANENTE 
(Equipamentos 
de Capital)

Média 01/08/2020 NÃO CIDARQ NÃO

Enviado para o 
ME após a data 
limite

"Necessitamos do fragmentador de papel 
para cumprir o disposto nas leis 
concernentes à destinação final de 
documentos arquivísticos, para os que 
podem ser eliminados.
A fragmentação e posterior reciclagem 
dos documentos a serem eliminados em 
suporte de papel é uma das 
possibilidades de eliminação que menos 
agride o meio ambiente. A Seccional do 
Cidarq não possui esse equipamento."

3276 Material 232532 SCANNER

"Scanner de 
mesa
Scanner 
PLUSTEK 
modelo 
OpticSlim 
1680H para 
documentos até 
formato A3, de 
mesa 
digitalizadora 
plana, colorido, 
resolução de 
1200dpi, 48 / 
24bits, 
tecnologia CIS, 
iluminação por 
LEDs, 
velocidade de 
varredura de 3 
segundos (P&B 
e Tons de 
Cinza a 300dpi) 
e 5 segundos 
(Colorido a 
300dpi), 
interface USB 
2.0, Interface 
USB 2.0 HUB 
para conexão à 
scanners de 
Alimentador 
Automático de 
Documentos 
(ADF) série 
SmartOffice 
PLUTEK, 
quatro botões 
de funções no 
painel frontal. 
Compatibilidade 
com WINDOWS 
e 
MACINTOSH."

UNIDADE 1 2.055,56 2.055,56

8282 - 
Reestruturação 
e Modernização 
das Instituições 
Federais de 
Ensino Superior

44.90.52 – 
EQUIPAMENT
O E MATERIAL 
PERMANENTE 
(Equipamentos 
de Capital)

Média 01/08/2020 NÃO CIDARQ NÃO

Enviado para o 
ME após a data 
limite

"O Scanner de mesa será utilizado para a 
digitalização dos documentos 
arquivísticos que demandam mais 
cuidado. Contamos atualmente com uma 
vasta documentação permanente que 
deve ser digitalizada para a preservação 
do acervo e para possibilitar acesso mais 
rápido aos servidores e comunidade 
como um todo que solicite acesso à 
informação.
O equipamento em especial, digitaliza 
papéis em formato maior e possui uma 
boa resolução e formas de tratamento 
das imagens digitalizadas."

3277 Material 150716
TELEFONE 
SEM FIO

"TELEFONE 
SEM FIO 
Marca: intelbras 
Fabricante: 
intelbras 
Modelo / 
Versão: ts63v 
"

UNIDADE 1 190 190,00

8282 - 
Reestruturação 
e Modernização 
das Instituições 
Federais de 
Ensino Superior

44.90.52 – 
EQUIPAMENT
O E MATERIAL 
PERMANENTE 
(Equipamentos 
de Capital)

Média 01/08/2020 NÃO CIDARQ NÃO

Enviado para o 
ME após a data 
limite

O prédio do Cidarq abriga duas 
coordenações, vinculadas ao trabalho 
referente à protocolo e arquivo de 
documentos e possui apenas uma linha 
telefônica. Neste sentido, necessita-se de 
um telefone sem fio para facilitar o 
atendimento das ligações nas 
coordenações.


