
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURSING DE IMPRESSÃO

TERMO DE REFERÊNCIA 

 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1 – DEFINIÇÃO

Serviço Outsoursing de impressão.

2 - OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsoursing de impressão que permite o

gerenciamento de impressoras de propriedade da contratada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Fornecer impressoras de acordo com a necessidade da CONTRATANTE e realizar a manutenção das

mesmas.

 Disponibilizar um software de gestão das impressões, que realize o controle de impressões e de cópias

por usuário do Active Directory. As licenças deverão ser disponibilizadas de acordo com a necessidade da

CONTRATANTE.

 Executar manutenções nas impressoras fornecidas para a CONTRATANTE dentro de prazo estabelecido

com profissionais capacitados.

 Realizar as intervenções técnicas corretivas dentro do prazo estabelecido por contrato.

 Realizar manutenções preventivas nos prazos acordados por ambas as partes do contrato.

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 – EQUIPAMENTOS

 Multifuncional Laser Monocromático com Impressão Duplex e Rede.

 Impressora Laser P&B com Impressão Duplex e Rede.

 Impressora Laser Colorida.
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4.2 – SUPRIMENTOS

Os suprimentos são de responsabilidade da CONTRATADA.

5 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

 Ressarcir a CONTRATADA em caso de dano aos equipamentos ou peças, pela má utilização pelo preço

de mercado vigente na época do evento.

 Utilizar exclusivamente materiais fornecidos e/ou homologados pela CONTRATADA.

6 – CONTRATO

 O valor estabelecido do contrato será por página impressa, com relatórios mensais disponibilizados pela

CONTRATANTE.

 Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua

cessão ou transferência, total ou parcial.

7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 meses.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

a) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme

Santos Neves ou pelo email compras@hejsn.aebes.org.br em até 3 (três) dias,após a sua publicação.
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