
 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 
TÉRMICA DE ETIQUETAS 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES 

 

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

Objeto do presente é a contratação de empresa para locação de impressoras 

térmica de etiqueta para abastecimento dos setores do Hospital Estadual Dr. 

Jayme Santos Neves. 

 

 

2. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação 
regulamentar, para a prestação do serviço para o qual é contratada. Devendo 
fornecer sempre que solicitado, as certidões de regularidade fiscal que 
comprovem a manutenção da situação de adimplência e/ou regularidade junto 
à Receita Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social, Secretaria 
Municipal de Finanças, neste Estado ou da sede da empresa; As certidões 
negativas de débitos Federal, Estadual, Municipal, Tributos e contribuições 
federais, INSS e trabalhistas, bem como certificado de regularidade de FGTS. 
 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1.  SERVIÇO 

 

 Cinco Impressoras térmicas de etiqueta homologadas pelo sistema MV. 

 

 Argox OS214 Plus (203 Dpi) 

 

 Manutenção periódica 

 Uma impressora de backup 



 Largura da Etiqueta: De 25 mm a 108 mm; 

 Comprimento de impressão: De 25 mm a 1092 mm; 

 

3.2. SUPRIMENTOS 

 

Os suprimentos ficarão por conta da contratante. 

 

4. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 

O pagamento será efetuado mensalmente mediante a emissão de Nota Fiscal 

e com valor fixo para cada impressora locada. 

 

5. CONTRATO 

 

Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto desde 

contrato, bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 

 

6.  VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O contrato terá vigência de Um ano. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo 

Administrativo no Hospital Dr. Jayme Santos Neves ou pelo site da AEBES 

compras@hejsn.aebes.org.br em 5 (dias) após a sua publicação. 

O resultado certamente será divulgado no site da AEBES – 

compras@hejsn.aebes.org.br.  
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