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BRIEFING PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FORNECIMENTO DE PRODUTO 

 
FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO:Contrato com prazo de 60 meses 
de Impressão Corporativa com o fornecimento de locação e manutenção de equipamentos de impressão e cópia, com 
fornecimento de suprimentos, peças e serviços e recursos de gerenciamento de impressão
diversas demandas em torno dos serviço
NEVES, em conformidade com as especificações técnicas contidas no presente termo de referência.
 
 
IMPORTANTE: 
 

 
DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento d
recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos:
 

• E-mail: compras@hejsn.aebes.org.br

• Hospital Jayme Santos Neves: (27) 3331

• Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO: 
(    ) Menor Preço 
(    ) Melhor Técnica      
( x ) Melhor Preço e Técnica 
(    ) Outro – Descrever: 
 
 
DADOS DA CONTRATANTE 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e 

3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são:

 

• Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN)

– Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002

• Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV)
060; CNPJ 28.127.926/0001-61

• Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): 
29.151-035;  

Data da Publicação:  06/03/2019 
 

Limite para o recebimento das propostas:

 

OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 

propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e
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BRIEFING PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOE/OU 
FORNECIMENTO DE PRODUTO  

Código: COM.FR.0009

Data da Elaboração: 
13/07/2014 

Contrato com prazo de 60 meses - Contratação de empresa especializada em Gestão 
Impressão Corporativa com o fornecimento de locação e manutenção de equipamentos de impressão e cópia, com 

fornecimento de suprimentos, peças e serviços e recursos de gerenciamento de impressão
diversas demandas em torno dos serviços reprográficos utilizados no HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME DOS SANTOS 
NEVES, em conformidade com as especificações técnicas contidas no presente termo de referência.

: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de 
recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos: 

compras@hejsn.aebes.org.br (prioridade) 

Santos Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543 

Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121

CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:  

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e 

3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são: 

Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras 

828; CNPJ 28.127.926/0002-42 

Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha 
61 

Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, Cariacica/ES 

Limite para o recebimento das propostas: às 18 h:00min do dia 13/03/2019 

OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 

propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo. 

Código: COM.FR.0009  

 
 

Revisão 
000 

 

 

Contratação de empresa especializada em Gestão 
Impressão Corporativa com o fornecimento de locação e manutenção de equipamentos de impressão e cópia, com 

fornecimento de suprimentos, peças e serviços e recursos de gerenciamento de impressão, visando atendimento às 
s reprográficos utilizados no HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME DOS SANTOS 

NEVES, em conformidade com as especificações técnicas contidas no presente termo de referência. 

e dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de 

Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786 

AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente 

: Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras 

Vila Velha – ES – CEP: 29.118-

Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, Cariacica/ES - CEP 

OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 
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DA JUSTIFICATIVA 

1. Estudos realizados pelo Setor de Tecnologia da Informação identificaram as práticas eficientes dentro do 

modelo de gestão das grandes corporações e órgãos públicos, com o objetivo de melhorar seus processos, 

visando controle, eficiência, economicidade e responsabilidade com o meio ambiente. 

1.2 Dado a este fato e uma preocupação com relação à utilização de nossos recursos, encontrou-se uma lacuna 
sendo necessário preenchê-la, com a inclusão deste modelo de processo para que haja controle efetivo das 
impressões realizadas. 

1.1. O projeto consiste em locação de equipamentos de impressão, que serão alocadas nos setores das 
entidades objetivo deste processo. Será possível identificar o volume de impressões geradas por instituição, 
unidade, centro de custo e usuário por meio de software de gerenciamento. 
1.2. Estima-se que com o controle efetivo do volume de produção dos equipamentos e as demais ações de 
conscientização que devem ser apresentadas pelo vencedor do certame, haja uma redução consistem no volume 
de impressão e consumo de papel. 
1.3. O objetivo do Projeto é, em parceria com a contratada é trabalhar ações para promover a impressão 
consciente pelos colaboradores, tornando o processo mais responsável ambientalmente.  

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO OBJETO 
 
2.1. Os equipamentos instalados pela contratada, decorrentes desta contratação, deverão ser novos de 1ª 
(primeiro) conforme descrito neste briefing. O equipamento deve ser testado no ambiente de rede da contratante. 
2.2. A contratada deverá prestar serviços de manutenção técnica, fornecimento de peças ORIGINAIS e 
suprimentos 100% NOVOS, não REMANUFATURADOS, para os equipamentos fornecidos, garantindo QUALIDADE e 
o perfeito funcionamento dos mesmos. 
2.3. Deverão estar inclusos no valor pactuado, todos os materiais de consumo necessários ao pleno 
funcionamento e produção de impressão e cópias nos equipamentos contemplados no contrato, exceto papel e 
grampos. 
2.4. A contratada deverá disponibilizar sistema de gestão das impressões feitas pelos usuários nos 
equipamentos objetos deste termo. 
2.5. A contratada deverá disponibilizar sistema de gerenciamento remoto dos equipamentos, a fim de permitir 
ações de administração de insumos e produção. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

 
3.1. A contratada deverá informar na proposta a marca e o modelo dos equipamentos bem como descrever 
tecnicamente os produtos ofertados e deverá apresentar junto com sua proposta, documentação do fabricante 
comprovando todas as funcionalidades dos equipamentos e exigidas neste termo de referência. 

3.1.1. A falta de algum requisito abaixo listado desclassificará a proponente. É possível a oferta de um 
produto ou componente superior à configuração mínima exigida, porém o valor cobrado deve ser 
igual ou menor ao da configuração ofertada. 

3.2. Segue abaixo os modelos de equipamentos solicitados: 
3.2.1. Modelo 01 – Multifuncional Laser Monocromática (Copiadora, impressora, scanner colorido) 

• Tecnologia de Impressão: Laser / Monocromático 

• Velocidade de Impressão (ppm): 40 ppm no formato A4 
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• Resolução de Impressão em dpi: 1200 x 1200 dpi ou maior 

• Tempo de Impressão da Primeira Página: Máximo 6,5 segundos ou menor 

• Velocidade do Processador: 600Mhz ou superior 

• Memória Padrão: 256 MB ou superior 

• Emulação: PCL6, PostScript3 

• Duplex automático em todas as funções (cópia, impressão e Scanner) 

• Interfaces: USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base TX 

• Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja padrão: 250 folhas 

• Tamanhos do Papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício 

• Ampliação / Redução: 25% - 400% 

• Digitaliza para: Cliente (PC), Email, FTP, SMB 

• Funções de Segurança: SSL 

• Drives Compatíveis: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos 

Linux / Unix 

• Cartucho de tonner com capacidade mínima para 15.000 impressões. 

 
3.2.2. Modelo 02 – Impressora Laser Monocromática 

• Tecnologia de Impressão: Laser / Monocromático 

• Velocidade de Impressão (ppm): 40 ppm no formato A4 

• Resolução de Impressão em dpi: 1200 x 1200 dpi ou maior 

• Tempo de Impressão da Primeira Página: Máximo 6,5 segundos ou menor 

• Velocidade do Processador: 600Mhz ou superior 

• Memória Padrão: 256 MB ou superior 

• Emulação: PCL6, PostScript3 

• Duplex automático 

• Interfaces: USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base TX 

• Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja padrão: 250 folhas 

• Tamanhos do Papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício 

• Drives Compatíveis: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos 

Linux / Unix 

• Cartucho de tonner com capacidade mínima para 15.000 impressões.  

 
3.2.3. Modelo 03 – Impressora Laser Colorida 

• Tecnologia de Impressão: Laser / Colorida 
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• Visor LCD ou Tela de Toque 

• Velocidade de Impressão (ppm): 20 ppm no formato A4 

• Resolução de Impressão em dpi: 1200 x 600 dpi ou maior 

• Velocidade do Processador: 400Mhz ou superior 

• Memória Padrão: 256 MB ou superior 

• Emulação: PCL6 ou PostScript3 

• Duplex automático 

• Interfaces: USB 2.0; Ethernet 10/100 

• Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja padrão: 250 folhas 

• Tamanhos do Papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício 

• Drives Compatíveis: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 

 

3.2.4       Modelo 04 – EPSON LX300  

 

3.3. Os modelos 1 e 2 monocromáticos devem possuir o mesmo tipo de suprimento, que deve ser do modelo 
combinado, ou seja, tonner e cilindro no mesmo suprimento, não sendo aceito modelos com suprimentos 
separados. 
3.4. Os equipamentos dos modelos 1, 2, 3 e 4 deverão ser novos de primeiro uso. 
 

4. DAS QUANTIDADES E LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

 
4.1. A quantidade de equipamentos por modelo, estimativa de produção e seus locais de instalação estão 
descriminados no Anexo I deste termo. 
4.2. A estimativa de produção apresentada neste documento não representa compromisso e tampouco 
garantia de consumo. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO 

 
5.1. A contratada deverá informar na proposta a marca e o modelo dos sistemas bem como descrever 
tecnicamente os produtos ofertados e deverá apresentar junto com sua proposta, documentação do fabricante 
comprovando todas as funcionalidades dos sistemas e exigidas neste termo de referência. 
5.2. A falta de algum requisito abaixo listado desclassificará a proponente. É possível a oferta de um produto ou 
componente superior à configuração mínima exigida, porém o valor cobrado deve ser igual ou menor ao da 
configuração ofertada. 
5.3. Segue abaixo os sistemas solicitados: 

 
5.4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO 

 
5.4.1. O sistema de gerenciamento deverá possuir instalação local no servidor de impressão e recurso de 

acesso externo, via Web, com acesso criptografado e seguro aos administradores e usuários, assim 
como para manutenção e ajustes remotos. 
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5.4.2. O sistema de gerenciamento ofertado deverá centralizar todos os dados coletados em banco de dados 
fornecido com o sistema e permitir a utilização de outros bancos de dados fornecidos pela contratante. 

5.4.3. O módulo cliente deve possuir compatibilidade com todas as versões do Windows; 
5.4.4. O sistema de gerenciamento proposto deve possuir todas as funcionalidades aqui descritas integradas e 

fornecidas em um único “software”;  
5.4.5. O sistema de gerenciamento deverá realizar a contabilização/cobrança separada de páginas coloridas e 

monocromáticas; 
5.4.6. O sistema de gerenciamento deverá possibilitar a restrição de acesso a interface de administração por 

meio de uma senha e definir níveis de acesso e administração dos usuários através da configuração de 
perfis de segurança;  

5.4.7. O sistema de gerenciamento deverá realizar inventário automático de usuários e impressoras, sem 
necessidade de cadastrar previamente usuários e impressoras;  

5.4.8. O sistema de gerenciamento deve possibilitar a sincronização com o “Microsoft Active Directory” 
através de agendamento de importação de usuários e grupos de usuários do “Microsoft Active 
Directory”;  

5.4.9. O sistema de gerenciamento deve possibilitar a configuração de custo por página por impressora ou 
grupo de impressoras, com possibilidade de acrescentar um custo adicional por usuário ou grupo de 
usuário;  

5.4.10. O sistema de gerenciamento deverá coletar para cada serviço de impressão enviado ao “driver” da 
impressora nome do usuário, nome do documento ou endereço da página “web”, data e horário de 
impressão, nome da impressora, número total de páginas, tamanho do papel, se o serviço de impressão 
foi impresso em “duplex” ou não, se o serviço de impressão foi impresso colorido ou monocromático, 
nome do aplicativo, custo por página e custo total do serviço de impressão;  

5.4.11. O sistema de gerenciamento deve possibilitar a geração de relatórios personalizados, ordenando as 
informações (totalização e detalhes dos serviços de impressão) a partir de qualquer critério (por usuário, 
impressora, aplicativo, etc.) filtrando por data, grupo de usuários, grupo de impressoras, etc., sem 
limitação a uma lista predefinida de relatórios; 

5.4.12. O sistema de gerenciamento deve possibilitar a exportação dos dados contabilizados, em formato “csv” 
para uma pasta da rede;  

5.4.13. O sistema de gerenciamento deve permitir a geração de relatórios comparativos entre dois períodos de 
tempo, apresentando repartição dos volumes de impressão por impressora, usuário e por tipo de 
impressão (colorida, monocromática e tamanho do papel);  

5.4.14. O sistema de gerenciamento deve permitir a exportação dos relatórios em formato“ html” ou “.pdf”; 
5.4.15. O sistema de gerenciamento deve possibilitar o envio automático dos relatórios por “email”; 
5.4.16. O sistema de gerenciamento deverá permitir a exibição de mensagens personalizadas (podendo incluir 

variáveis como custo do serviço de impressão a ser impresso, número de páginas, etc.) na tela do 
computador do usuário, permitindo o cancelamento do serviço de impressão;  

5.4.17. O sistema de gerenciamento deverá permitir a alteração dos custos dos serviços de impressão;  
5.4.18. O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema possam bloquear 

impressões por usuários, grupos de usuários, impressoras ou grupos de impressoras;  
5.4.19. O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema possam bloquear 

impressões que ultrapassem um determinado número de página, possibilitando a configuração de 
mensagem na tela do computador do usuário;  

5.4.20. O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema configurem janela do 
tipo “pop-up” informando os custos do serviço de impressão na tela do computador do usuário antes da 
validação da impressão; 

5.4.21. O sistema de gerenciamento deverá permitir acesso via web para os administradores e usuários, 
obedecendo aos níveis de acesso aos dados. 
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5.5. SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO DOS EQUIPAMENTOS 

 
5.5.1. O sistema de gerenciamento deverá possuir instalação local no servidor de impressão e recurso de 

acesso externo, via Web, com acesso criptografado e seguro aos administradores e usuários, assim 
como para manutenção e ajustes remotos; 

5.5.2. Fornecer o status de funcionamento de cada equipamento, marca, modelo, IP de instalação e setor de 
instalação; 

5.5.3. Fornecer os níveis dos suprimentos e peças dos equipamentos; 
5.5.4. Fornecer informações sobre problemas técnicos dos equipamentos; 
5.5.5. Fornecer o contador geral de impressão, cópia e scanner feitos nos equipamentos, com base no 

medidor interno do equipamento; 
5.5.6. Envio automático por e-mail de alertas sobre durabilidade de suprimentos com base em parâmetros 

configuráveis. 
5.5.7. Envio automático por e-mail de relatórios de produção dos equipamentos permitindo o controle do 

volume de impressão, com a opção de configuração de data de leitura; 
5.5.8. Visualização geral do parque de equipamentos; 
5.5.9. Permitir acesso aos dados técnicos dos equipamentos e projeção da durabilidade dos suprimentos com 

base no perfil de utilização. 
5.6. A contratada será responsável em instalar, configurar e treinar os usuários de todos os sistemas; 
5.7. A contratada será responsável por realizar atualizações e ajustes nos sistemas sempre que for solicitado. 

6. DA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS 

 
6.1. Os equipamentos e sistemas serão instalados em servidores para este fim em cada unidade, onde os drivers 
serão compartilhados nas estações dos usuários. 
6.2. O processo de instalação será acompanhado pela equipe de TI da AEBES a fim de ajudar no processo e 
liberar as diretrizes de segurança. 
6.3. O fornecedor deverá apresentar em sua proposta os requisitos mínimos para a instalação dos 
equipamentos e sistemas bem como a necessidade de liberação de portas de acesso nos servidores, para análise e 
aprovação da Gerência de Tecnologia. 
6.4. A contratada deverá promover treinamentos de operação dos equipamentos para os usuários, logo após a 
instalação dos equipamentos e treinamento administrativo para o sistema de gestão fornecidos. 

 

7. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS 

 
7.1. A Contratada deverá fornecer os serviços especializados abaixo durante a vigência do contrato, para os 
equipamentos instalados: 

7.1.1. Deverão ser prestados serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnicas necessárias 
para reparo e perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas objeto deste termo de referência. 

7.1.2. Suporte técnico de 1º Nível, via Help Desk ativo, com SLA de até 04 horas úteis para solução de 
problemas como: dúvidas técnicas e de utilização, reinstalação de drivers, ajustes de configurações e 
qualificação de problemas críticos; 

7.1.3. Suporte técnico de 2º Nível, com atendimento no local, com SLA de até 08 horas úteis para solução de 
problemas como: troca de peças, manutenção técnica, reinstalação avança e treinamentos avançados, 
para os equipamentos instalados na Grande Vitória. 

7.1.4. Todas as despesas com transporte dos equipamentos para instalação inicial, reparo ou manutenção, 
bem como pessoal técnico, alimentação, uniforme, encargos sociais e a substituição do equipamento 
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defeituoso por um reserva até o retorno do equipamento reparado, são de inteira responsabilidade da 
contratada.  

7.1.5. Disponibilizar, no ato da abertura do chamado técnico através de telefone, e-mail ou site, um número 
de controle que possibilitará acompanhar o andamento do chamado. 

7.1.6. A contratada deverá recolher das dependências da contratante todas e quaisquer peças, componentes e 
consumíveis substituídos nos equipamentos. 

7.1.7. Fornecimento de suprimentos 100% novos de primeiro uso, não sendo permitido suprimentos 
remanufaturados ou compatíveis de baixa qualidade, para o parque de equipamentos deste objeto, 
tendo como pena a possibilidade de cancelamento do contrato de serviço. 

7.1.8. Fornecimento de estoque mínimo de suprimentos em cada localidade, cuja quantidade será definida de 
acordo com a produção mensal nos equipamentos de cada unidade e a durabilidade do mesmo. 

7.1.9. A contratada deverá disponibilizar um Gestor do Contrato, que fará a gestão do abastecimento dos 
suprimentos novos e recolha dos cascos utilizados em cada unidade, onde será estabelecido um Contato 
da contratante, que será orientando neste processo. 

7.1.10. Essa mesma gestora será responsável em ligar periodicamente para verificar o estoque mínimo de 
suprimentos em cada unidade e verificar de mais necessidades, como manutenções e ajustes. A 
Frequência de ligação será determinada em reunião de implantação entre as partes. 

7.1.11. Acompanhamento proativo pela equipe de atendimento da contratada para identificar possíveis 
melhorias ou necessidades junto aos usuários e administradores; 

7.1.12. Fornecimento de equipamento reserva em casos de reparos que levarão um tempo superior a 48 horas 
úteis. 

8. DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUPORTE À MUDANÇA DE CULTURA 

 

8.1. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 
8.1.1. A contratada deverá comprovar através de contrato de prestação de serviços com empresas 

especializadas, um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para a destinação final dos 
resíduos gerados neste serviço, como recipientes de tonner, cilindro, peças e outros componentes, que 
possam agredir o meio ambiente. Deve ser apresentando contrato de prestação de serviço em 
andamento. 

8.1.2. A empresa contratada também deverá a presentar licença ambiental em seu nome e da empresa qual 
possui contrato de destinação de resíduos. 

8.1.3. Estas solicitações se dão para atender a lei federal 9795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e 
na lei 12.305, que dispões sobre a aplicação de Plano de Gerenciamento de Resíduos para empresas que 
geram resíduos químicos. 
 

8.2. SUPORTE À MUDANÇA DE CULTURA 

 
8.2.1. As contratantes deste serviço estão em busca de meios para otimizar o uso dos recursos de impressão, 

por isso a contratada deverá apresentar junto com sua proposta como poderá contribuir com o 
incentivo do uso correto e consciente de seus equipamentos. 

8.2.2. A contratada poderá propor matérias de comunicação, treinamentos, cartazes e outros meios de 
comunicação que tem como objetivo otimizar o uso dos equipamentos, sem a cobrança de nenhum 
valor adicional. 
 

9. COMPROVAÇÃO DAS PÁGINAS IMPRESSAS, RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
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9.1. COMPROVAÇÃO DAS PÁGINAS IMPRESSAS 

 
9.1.1. A contratada deverá aferir, por meio dos medidores de produção que existem nos equipamentos, no 

último dia útil de cada mês, fornecendo um relatório com as quantidades de páginas produzidas em 
cada equipamento, devendo a leitura indicar a localização, modelo, leituras inicial e final, o quantitativo 
produzido e outras informações pertinentes. 

9.1.2. A contratada será responsável pela leitura nos equipamentos utilizando de umaferramenta de software 
que execute esta leitura mensal dos contadores dos equipamentos, onde o mesmo fará a coleta dos 
medidores de forma automática, ficando a contratante responsável pela infraestrutura técnica de 
servidor, ponto rede física e provedor de internet, de acordo com as especificações mínimas necessárias 
para o perfeito funcionamento do software. Caso no momento da leitura não seja possível a coleta do 
medidor, a contratada deverá buscar outro meio manual para sua coleta. 

 

9.2. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 

 
9.2.1. A contratada deverá apresentar junto com sua proposta, modelos de relatório e gráficos que deverão 

ser enviados mensalmente junto com o faturamento, reunindo os dados abaixo, coletados a partir do 
processo de medição no item 10.1 deste termo: 
9.2.1.1. Relatório Mensal Analítico Por Contratante: Deverá conter todos os equipamentos locadas 

para as unidades, local e setor de instalação, modelo, marca, número de série, Número de 
Patrimônio, Medido Inicial, Medidor final e Total Produzido por equipamento. Resumo com a 
franquia e custos contratos pela unidade e o resumo do consumido, separados por tipo de 
impressão, mono e colorido. 

9.2.1.2. Gráfico Sintético por Contratante Com período de 12 meses: Deverá conter um resumo em linha 
de tempo da produção do contratante mês a mês, separado por tipo de impressão (mono e 
colorido) e uma resumo dos custosmês a mês cobrado. 

9.2.1.3. Relatório Mensal Analítico Geral: Deverá conter a produção total e o custo total cobrado de 
cada contratante, separando por tipo de impressão (mono e colorido) e com gráfico do tipo 
pizza com o percentual de consumo por contratante. 

9.2.2. O Objetivo desses relatórios são comprovar a transparência na cobrança dos serviços e permitir maior 
gestão por contratante, objetivo principal deste projeto. 

 

9.3. DO PROCESSO DE FATURAMENTO E COBRANÇA 

9.3.1. Os valores que a contratada cobrará da contratante serão unitários e seguirão as seguintes definições: 
9.3.1.1. Valor unitário do total de custo da página nos formatos “A4”, carta e ofício 

monocromáticos impressa/copiada no mês sobre o equipamento utilizado; 
9.3.1.2. Os valores serão diferenciados entre impressões do tipo monocromática e colorida, cada 

um com seus respectivos valores. 
9.3.2. Não haverá cobrança por páginas digitalizadas. 
9.3.3. Não haverá estabelecimento de franquia mínima. 

 

10. SISTEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 

 
10.1. A cobrança dos serviços será feita por página impressa nos equipamentos. 
10.2. No preço proposto deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução 
do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução 
do objeto. 
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10.3. O prazo de validade da presente proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos. 
10.4. Para cálculo do valor da cópia e ou impressão, deverão ser consideradas todas e quaisquer despesas 
envolvidas na execução do contrato. 
10.5. Deve ser descrito todo o serviço ofertado pela contratada, detalhando como será feito o atendimento 
técnico, envio de suprimentos e demais serviços. 

 
 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 
11.1. O prazo de vigência da contratação será de 60 meses, contados da data de assinatura do contrato, tendo o 
contratado o prazo máximo de 30 dias após a assinatura da finalizar as instalações e treinamentos dos 
equipamentos, sistema e serviços contratados. 

ANEXO I 
 
 

1. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MODELO E ESTIMAVIA DE PRODUÇÃO POR CONTRATANTE 
 
 

PRAQUE E EQUIP SOLICITADOS 

MODELO SETOR 
MODELO 1 1° ANDAR - COMUNICACAO 

MODELO 3 1° ANDAR - COMUNICACAO 

MODELO 1 1° ANDAR - CTQ 

MODELO 2 1° ANDAR - CTQ - UTI 

MODELO 1 1º ANDAR - ENSINO E PESQUISA 

MODELO 1 2° ANDAR - CTI - 1A 

MODELO 2 2° ANDAR - CTI - 1B 

MODELO 1 2° ANDAR - CTI - 2A 

MODELO 2 2° ANDAR - CTI - 2B 

MODELO 2 2° ANDAR - CTI - FARMACIA 

MODELO 2 2° ANDAR - MANUTENCAO - ENG. CLINICA 

MODELO 1 2° ANDAR - NUCLEO ADM - COMPRAS 

MODELO 1 2° ANDAR - NUCLEO ADM - FATURAMENTO 

MODELO 1 2º ANDAR - TI - INFRAESTRUTURA 

MODELO 2 2º ANDAR - TI – INFRAESTRUTURA - BKP 

MODELO 2 2º ANDAR - TI – INFRAESTRUTURA  BKP 

MODELO 2 3° ANDAR - ACOLHIMENTO C. OBSTETRICO 

MODELO 3 3° ANDAR - DIRETORIA - GERAL 

MODELO 1 3° ANDAR - DIRETORIA - SECRE. EXECUTIVA 

MODELO 1 3° ANDAR - NUCLEO ADM - FINANCEIRO 

MODELO 1 3° ANDAR - QUALIDADE 

MODELO 2 3° ANDAR - UTIN - FARMACIA 

MODELO2 3º ANDAR - C.O - CIRURGICO RPA 

MODELO 1 3º ANDAR - C.O - PRESCRICAO VESTIARIO 
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MODELO 1 3º ANDAR - CONTABILIDADE 

MODELO 2 3º ANDAR - UCIN 

MODELO 2 3º ANDAR - UTIN 

MODELO 1 4° ANDAR - MATERNIDADE - LADO A 

MODELO 2 4° ANDAR - MATERNIDADE - LADO B 

MODELO 1 5° ANDAR - INTERNACAO - LADO A 

MODELO 2 5° ANDAR - INTERNACAO - LADO B 

MODELO 1 6° ANDAR - INTERNACAO - LADO A 

MODELO 2 6° ANDAR - INTERNACAO - LADO B 

MODELO 1 TERREO - ALMOXARIFADO 

MODELO 2 TERREO - ALMOXARIFADO 

MODELO 2 TERREO - ALMOXARIFADO 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 01 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 02 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 03 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 04 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 05 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 06 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 07 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - CONSUL 09 

MODELO 2 TÉRREO – AMBULATÓRIO – CONSULTÓRIO – 10 

MODELO 2 TERREO - AMBULATORIO - POSTO DE ENFERMAGEM 

MODELO 1 TERREO - AMBULATORIO - RECEPCAO 

MODELO 1 TERREO - BLOCO F - RECEPCAO CENTRAL ( SAME ) 

MODELO 1 TERREO - CENTRO CIRURG - PRESCR. MEDICA 

MODELO 2 TERREO - CENTRO CIRURG - RECEPCAO 

MODELO 2 TERREO - CENTRO CIRURGICO - FARMACIA 

MODELO 2 TERREO - CME 

MODELO 2 TERREO - FARMACIA CENTRAL 

MODELO 2 TERREO - FARMACIA CENTRAL 

MODELO 1 TERREO - H.D - LEITOS 01 a 12 

MODELO 2 TERREO - H.D - LEITOS 13 a 24 

MODELO 2 TERREO - H.D - LEITOS 25 a 30 

MODELO 2 TERREO - HD - ADM. OUVIDORIA 

MODELO 2 TERREO - HD - GESTOR 

MODELO 2 TERREO - IMAGEM - FISIOTERAPIA 

MODELO 2 TERREO - LACTARIO 

MODELO 1 TERREO - MANUTENCAO 

MODELO 2 TERREO - MANUTENCAO GESTOR 

MODELO 1 TERREO - PS - ADMINISTRATIVO 

MODELO 2 TERREO - PS - AMARELA A 

MODELO 2 TERREO - PS - AMARELA B 

MODELO 2 TERREO - PS - CLASSIFICACAO 02 

MODELO 2 TERREO - PS - CLASSIFICACAO 03 

MODELO 2 TERREO - PS - CONSULTORIO 02 - CLINICO GERAL 
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MODELO 2 TERREO - PS - CONSULTORIO 03 - CIRURG. GERAL 

MODELO 2 TERREO - PS - CONSULTORIO 04 - ORTOPEDIA 

MODELO 2 TERREO - PS - CONSULTORIO 05 - ORTOPEDIA 

MODELO 2 TERREO - PS - CONSULTORIO 06 - NEURO CIRURG. 

MODELO 1 TERREO - PS - COORDENACAO MEDICA 

MODELO 2 TERREO - PS - FARMACIA 

MODELO 2 TERREO - PS - LARANJA-VERMELHA 

MODELO 2 TERREO - PS - POSTO DE ENFERMAGEM 

MODELO 1 TERREO - PS - RECEPCAO 

MODELO 2 TERREO - PS - REGULACAO 

MODELO 1 TERREO - RECEPCAO CENTRAL 

MODELO 1 TERREO - RECEPCAO MATERNIDADE 

MODELO 4 TERREO - RH - DEPARTAMENTO PESSOAL 

MODELO 1 TERREO - RH - DEPARTAMENTO PESSOAL 

MODELO 1 TERREO - RH - DEPARTAMENTO PESSOAL 

MODELO 2 TERREO - RH - DEPARTAMENTO PESSOAL 

MODELO 2 TERREO - UADC 

MODELO 1 TERREO - ZELADORIA 

MODELO 1 TERREO- CENTRO CIRURG - OPME 

MODELO 1 1° ANDAR - SAME 

 
 
 
 

MODELOS QUANTIDADE 
MODELO 1 32 

MODELO 2 53 

MODELO 3 2 

MODELO 4 1 

TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS 88 
  

 

ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO 
TIPO DE IMPRESSÃO ESTIMATIVA 

IMPRESSÃO/CÓPIA LASER MONOCROMÁTICA 610.000 

IMPRESSÃO/CÓPIA LASER COLORIDA 1.000 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

As Proponentes deverão apresentar a seguinte documentação no ato da entrega 

da Proposta: 

 

a) Declaração de Capacidade Técnica, emitida por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando ter prestados serviços similares e/ou fornecido licenças 

similares com o objeto da presente licitação, inclusive quantitativamente, sendo 

permitido o somatório de atestados. 
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FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇO  

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Setores de atuação: 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos químicos: 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na rotina diária dos  

empregados da AEBES: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do Certificado de Aprovação – CA 

do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das reuniões mensais  
(no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
__________________________________________________________________________________ 

7. Observações: 


