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CARTA COTAÇÃO Nº 8286/2022 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

 

1.1. A ACCG – Associação de Combate ao Câncer em Goiás, pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, qualificada entidade filantrópica no Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o n° 

01.585.595/0001-57, estabelecida na Rua 239, nº 206, Setor Universitário, Goiânia - GO (62) 3243-7000, 

Goiânia-GO, CEP 74605-070, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-

Saúde) pela Portaria n° 915/21, que realiza suas contratações/aquisições  sob o comando de regulamento 

próprio de compras. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. Trata-se a presente Carta Cotação de procedimento próprio para contratação de serviço, realizado 

por pessoa jurídica de direito privado, sem qualquer vinculação com a Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações), sujeitando-se, exclusivamente ao regulamento próprio de compras da CONTRATANTE. 

2.2. O "Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de 

Serviços e Alienações” da ACCG, encontra-se disponível no sítio da CONTRATANTE: 

https://accg.org.br/institucional/governanca-corporativa/. 

 

3. DO OBJETO 

 

3.1. Vide ANEXO I da Carta Cotação. 

 

4. DO ENDEREÇO DA CONTRATANTE 

 

4.1 ACCG – HAJ – Hospital  Araújo Jorge. CNPJ: 01.585.595/0001-57. Endereço: Rua 239, nº 206, 

Setor Universitário, Goiânia - GO, CEP: 74605 – 070 
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5.   DO CRONOGRAMA 

 
ETAPA DESCRIÇÃO DATA 

1 Publicação da carta cotação 29/09/2022 

2 
Recebimento da proposta e documentação de habilitação  
obrigatoriamente via e-mail: compras_almox@accg.org.br 

Até as 23h59min do dia 
07/10/2022 

Horário de Brasília 

 
6. GENERALIDADES 

 

A Carta Cotação e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no endereço eletrônico 

https://accg.org.br/, [Transparência] [Licitações e Cotações Eletrônicas]. 

6.1. As propostas deverão estar em conformidade com todos os requisitos e condições da presente Carta 

Cotação e seus anexos, partes integrantes e inseparáveis desta. 

6.2. As divergências entre a proposta e o que estabelecem as condições descritas nos anexos deverão 

ser anotadas com destaque na proposta, com a respectiva justificativa, sob pena de desclassificação, cujo 

acatamento dependerá de prévia autorização da CONTRATANTE. 

6.3. Constituem parte integrante da presente Carta Cotação, os seguintes anexos: 

6.3.1. ANEXO I - Requisitos Técnicos da Contratação; 

6.3.2. ANEXO II - Tabela de Valores. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão apresentar proposta de preço as empresas previamente habilitadas na especialidade do 

objeto da presente Carta Cotação. 

7.2. É proibida: 

7.2.1. A participação de consórcio ou grupo de empresas. 

7.2.2. A participação simultânea de empresas, cujos sócios ou diretores, responsáveis técnicos ou 

integrantes da equipe técnica pertençam a mais de uma empresa proponente. 

7.2.3. A participação das empresas que se encontrem em processo falimentar, dissolução ou liquidação, 

concurso de credores e empresas estrangeiras que não estejam regularmente constituídas no Brasil. 

7.2.4. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser encaminhados obrigatoriamente 

via e-mail compras_almox@accg.org.br, até as 23h59min (Horário de Brasília) da data limite 

apresentada no item 5 da presente Carta Cotação. 
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8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Habilitação Jurídica 

8.1.1. Prova de inscrição do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com suas alterações ou 

consolidado, com objeto social compatível com o Anexo I da presente Carta Cotação. Tratando-se de 

empresa estrangeira, Decreto de Autorização para Funcionamento, com prova de eleição de seu 

administrador, se for o caso. 

8.1.2. Documento de identidade do represente legal, sócio ou procurador, que assinar os documentos e 

propostas entregues. 

8.1.2.1. Procuração pública ou particular, quando os documentos e propostas entregues forem assinados 

por pessoa diversa da legalmente autorizada nos atos constitutivos, para representar com amplos poderes a 

proponente nos atos da presente Carta Cotação. 

8.1.3. Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial (ou equivalente, na forma 

da Lei) expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da proponente, com indicação do prazo de validade, e 

não havendo, somente será aceita com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data de 

apresentação da proposta. Se a Comarca possuir mais de um Cartório Distribuidor, deverá ser 

apresentada Certidão de todos os Cartórios Distribuidores existentes na Comarca. Caso a participação no 

certame seja da filial, a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial deverá ser da filial e da 

matriz. 

8.1.4. Em caso de apresentação de Certidão positiva de Recuperação Judicial, a empresa em 

recuperação deverá apresentar o plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente, com a 

recuperação já deferida, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005. 

8.1.5. O mero despacho de processamento do pedido de recuperação judicial, com base no art. 52 da Lei 

11.101/2005, não demonstra que a empresa em recuperação possua viabilidade econômica- financeira. 

8.1.6. A empresa em recuperação judicial com plano de recuperação acolhido, como qualquer proponente, 

deve demonstrar os demais requisitos para a habilitação econômico-financeira. 

 

8.2 Habilitação Fiscal e Trabalhista 

8.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, regular; 

8.2.2. Inscrição Estadual ou declaração de isento; 

8.2.3. Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços; 

 

8.3 Qualificação Técnica 

8.3.1 Vide Anexo I da Carta Cotação. 
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1. A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa e moeda nacional, em uma via, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, nominal a ACCG em papel timbrado da empresa, contendo o número 

desta Carta Cotação e indicação da validade da proposta, constituída como segue: 

9.2. A apresentação da proposta de preços deverá seguir o modelo da Tabela de Valores – ANEXO II. 

9.3. Poderá ser solicitado que as empresas apresentem Planilha de composição de Custos e 

Formação de Preços junto à proposta. 

9.4. Informar dados bancários da empresa. 

9.5. Validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

9.6. Não serão consideradas válidas as propostas entregues em desacordo com a presente Carta 

Cotação, à exceção daqueles dados de mera formalidade que possam ser supridos por outros 

documentos que tragam a informação. 

9.7. O preço deverá trazer incluídas todas as despesas relativas à execução do serviço, inclusive os 

encargos sociais e trabalhistas. 

9.8. Os erros materiais, de grafia, inversão ou supressão de letras não serão motivos de 

desclassificação, desde que o erro, inversão ou supressão implique em dúvida sobre a descrição do 

produto, cuja correção poderá ser procedida pela representante legal da empresa proponente no ato da 

verificação, se for o caso. 

9.9. Os erros de soma ou multiplicação, bem como a divergência que ocorrer entre o preço unitário e o total 

do item serão corrigidos automaticamente pela CONTRATANTE, tendo como base o preço unitário. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

10.1. Será lograda vencedora a empresa habilitada que ofertar o menor valor global, conforme 

descrito no Anexo I. 

10.1.1. HABILITAÇÃO - As empresas cujos documentos não atenderem às exigências desta Carta 

Cotação serão inabilitadas; 

10.1.2. CLASSIFICAÇÃO - Serão consideradas classificadas as empresas cuja proposta atenda a melhor 

combinação dos padrões internos da ACCG, cujo critério básico será o de menor preço e, ainda, mediante 

avaliação da Accg quanto ao seguinte aspecto: 

 

a) Qualidade: conforme avaliação e parecer técnico realizado por profissionais da ACCG, acerca do 

atendimento da proposta apresentada às condições técnicas existentes na presente Carta Cotação e seus 

anexos. 
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11. DA EXECUÇÃO, DO ACRÉSCIMO, DA SUPRESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS. 

 

11.1. Compete à empresa vencedora, doravante denominada CONTRATADA, na execução do objeto da 

presente Carta Cotação conforme descrito no Anexo I: 

11.1.1. Acréscimos e supressões poderão ocorrer de comum acordo entre as partes, obedecido o  

Regulamento de Compras e, deverão ser precedidos de termo aditivo. 

11.1.2. Não será admitida subcontratação de serviços, à exceção daqueles que por suas 

características e técnica não puderem ser executados pela CONTRATADA. 

11.1.3. Todo profissional alocado na prestação de serviço será de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1. Caberá aos prepostos indicados pela CONTRATANTE, a supervisão do serviço, em obediência ao 

contrato, bem como fornecer à CONTRATADA os dados e elementos técnicos necessários à sua boa 

execução. 

12.2. Independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE, cumpre a CONTRATADA fiscalizar o 

perfeito cumprimento do contrato, arcando com ônus das irregularidades detectadas pela ausência de 

fiscalização. 

12.3. A CONTRATADA deverá manter registros relevantes e comunicações de ordem técnica sobre o 

objeto do contrato, mantendo-o sob sua guarda e responsabilidade, disponível ao fiscal do 

CONTRATANTE. 

12.4. As anotações de ocorrências relevantes e as comunicações de ordem técnica sobre o objeto do 

contrato se darão por meio dos registros. Deverá ser obrigatoriamente registrado, pela CONTRATADA: 

12.4.1. As condições especiais de execução do serviço; 

12.4.2. As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos a sua ingerência; 

12.4.3. As consultas da fiscalização da CONTRATANTE; 

12.4.4. A execução de serviços extraordinários ou fora da rotina diária que entenda ser necessário 

anotar. 

12.4.5. Os acidentes ocorridos no transcurso dos trabalhos. 

12.4.6. As respostas às interpelações das fiscalizações. 

12.4.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a realização do serviço. 

12.5. Deverá ser obrigatoriamente registrado, pela fiscalização da CONTRATANTE: 

12.5.1. A concordância ou discordância, justificada no caso desta, sobre qualquer anotação feita pela 



 
 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇAO 
 
 
 

6 
Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

Rua 239, nº 206, Setor Universitário, Goiânia - GO. 
(62) 3243-7000 

 
 

CONTRATADA. 

12.5.2. Resposta às consultas formuladas pela CONTRATADA. 

12.5.3. Restrições à condução dos trabalhos ou desempenho da CONTRATADA. 

 

13. DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO: 

 

13.1 O prazo de vigência dos contratos das unidades HAJ e UOA é de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por prazos iguais e sucessivos até o limite estabelecido no 

Regulamento de Compras da CONTRATANTE. 

13.2 As prorrogações deverão ser previamente ajustadas, mediante termo aditivo. 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento será mensal, até 30 dias após a prestação do serviço e emissão da nota fiscal. 

14.2. O pagamento será realizado mediante a Nota Fiscal devidamente atestada e, nos casos em que se 

fizerem necessários, com as respectivas faturas e relatórios, conforme todas as exigências descritas na 

Carta Cotação e Anexos; 

14.3. O pagamento será realizado via boleto bancário e/ou depósito bancário. 

14.4. Os dados bancários da empresa CONTRATADA deverão ser informados no corpo da nota  fiscal 

de serviço quando apresentada; 

14.5. A CONTRATADA deverá informar na nota fiscal o número do Contrato de Fornecimento; 

14.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal dos serviços prestados; 

14.7. O desconto correspondente as glosas serão efetuadas no mês seguinte a sua apuração; 

14.8. Sob nenhuma hipótese serão realizados adiantamentos. 

14.9. Poderá ser retido do pagamento devido, o valor correspondente aos prejuízos e danos sofridos pela 

CONTRATANTE ou terceiros, produzidos por empregados, prepostos ou eventuais subcontratados, 

decorrentes de ação ou omissão, por culpa ou dolo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
15. DO REAJUSTE 

 

15.1 . Os valores unitários são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 

reajustado em caso de prorrogação contratual ou acordo prévio entre as partes, com base no índice de 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). 
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16. DA RESCISÃO 

 

16.1 A rescisão se dará: 

16.2 Por resisto bilateral (distrato), caso em que nenhuma das partes poderá exigir qualquer 

compensação pecuniária a título de indenização de qualquer natureza. 

16.3 Por rescisão unilateral (desistência ou renúncia), observado o prazo de no mínimo 30 (noventa) dias 

para a comunicação prévia, por escrito, entregue diretamente ou via postal na unidade HAJ, com prova de 

recebimento, caso em que a parte que se sentir prejudicada poderá buscar o ressarcimento por perdas e 

danos. 

16.4 Por rescisão unilateral (desistência ou renúncia), observado o prazo de no mínimo 30 (trinta) dias 

para a comunicação prévia, por escrito, entregue diretamente ou via postal, para a unidade HECAD, com 

prova de recebimento, caso em que a parte que se sentir prejudicada poderá buscar o ressarcimento por 

perdas e danos. 

16.5 Por rescisão decorrente de inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições ajustadas, 

caso em que poderá haver ressarcimento por perdas e danos, sem prejuízo das demais cominações 

legais. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES 

 

17.1 Além das obrigações ajustadas nesta Carta Cotação e seus anexos, as partes se submeterão às 

obrigações impostas no contrato. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 A CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente Carta Cotação, por sua exclusiva 

conveniência, a qualquer tempo, antes da assinatura do contrato, sem que caiba a qualquer proponente o 

direito de exigir compensação pecuniária ou indenização. 

18.2 A CONTRATANTE, no cumprimento das suas obrigações, enquanto entidade qualificada como 

Organização Social, gestora de patrimônio público, sempre se pautou pelos princípios da transparência e 

da moralidade, razão pela qual não admitirá qualquer ato que conspurque seu nome. 

18.3 A CONTRATANTE se exime de qualquer responsabilidade imposta a qualquer das proponentes, em 

razão de danos pessoais, materiais ou morais produzidos em razão da presente Carta Cotação ou em 

decorrência do cumprimento do contrato. 

18.4 A CONTRATADA se responsabilizará por qualquer dano, inclusive ambiental produzido, por culpa ou 

dolo de seus prepostos, contratados ou subcontratados, respondendo pelos reparos e penalidades 
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estipuladas em lei. 

18.5 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

tributários e outros resultantes da execução do contrato. 

18.6 A participação das proponentes, ofertando proposta de preços, implica na aceitação integral e 

incondicional dos termos da presente Carta Cotação, seus anexos e instruções, condições do ato 

convocatório. 

18.7 Caso necessário, a Gerência Corporativa de Suprimentos da ACCG acionará os participantes para 

solicitar informações complementares e documentos de habilitação, sob pena de inabilitação da empresa 

que não cumprir o prazo determinado. 

18.8 Os contratos serão assinados por meio digital, devendo a CONTRATADA dispor de 

certificado digital ou acesso a outro mecanismo digital que permita a assinatura de seu 

representante legal no documento ou através de assinatura da minuta contratual em 02 vias.   

18.9 Cumpre à Gerência Corporativa de Suprimentos a condução dos trabalhos, podendo convocar 

empregados da ACCG para contribuir com o processo de julgamento das propostas, ou mesmo, solicitar a 

contratação de parecerista; 

18.10 A ACCG indicará um profissional qualificado para realizar análise minuciosa das propostas, que 

poderá ensejar na desclassificação de empresa proponente por descumprimento de requisito essencial, na 

descrição das especificações ou outras de origem técnica, devidamente justificada; 

18.11 As empresas classificadas poderão ser convocadas para sessão de negociação de preços, sendo 

que nesta nenhuma mudança será admitida na proposta inicial, exceto o preço; 

18.12 O não comparecimento para assinatura do contrato caracterizará a desistência tácita, procedendo a 

ACCG ao chamamento da empresa classificada com o menor preço subsequente. 

18.13. Encaminhado o contrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de até 5 dias úteis para análise 

jurídica do contrato e respectiva assinatura. A não devolução do contrato assinado, no prazo fixado, poderá 

ser interpretado pela CONTRATANTE como desistência da contratação. 
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19. DO FORO 

 
19.1 Para dirimir as questões relativas à presente Carta Cotação e seus anexos, elege-se como foro 

competente o de Goiânia-GO, com exclusão de qualquer outro, quando não puder ser sanado pela 

Gerência de Suprimentos da ACCG. 

 

 

 

 

Goiânia, 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique Nunes de Barros 

Matrícula: 6161 / Comprador 
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ANEXO I  

REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO 

 

1. Identificação da Unidade: 

 

1.1. HAJ – Hospital Araújo Jorge. CNPJ: 01.585.595/0001-57. Endereço: Rua 239, nº 206, Setor 

Universitário, Goiânia - GO (62) 3243-7000, Goiânia-GO, CEP 74605 - 070. Goiânia – GO. 

1.2. UOA – Ambulatorio Maua Cavalcante Savio. CNPJ: 01.585.595/0004-08. Endereço: Rua Doutor 

Flamiro Faveiro, Quadra 16, Cidade Universitária. Anápolis – GO, CEP: 75074 - 770.  

 

2. Objeto da Contratação: 

 

2.1 Contratação de empresa para prestação de serviços em terceirização do parque de impressão 

(outsourcing) para as unidades HAJ e UOA, com estimativa total de 480.000 impressões ao longo de 12 

meses, incluindo a disponibilidade um técnico permanente para a unidade HAJ em dias úteis e horário 

comercial e fornecidmento de ribbons e etiquetas. 

 

3. Especificidades Gerais da Contratação: 

 

3.1. O Quantitativo de impressão trata-se de um estimado, o que não impõe a CONTRATANTE o 

consumo de tal quantidade. 

3.2. A Proposta inclui assistência técnica especializada nos equipamentos contratados juntamente com 

um técnico disponibilizado na unidade HAJ em dias úteis no horário comercial; Reposição de peças; 

Manutenção Preventiva no período de 30 dias e corretiva até 06 horas após o chamado; Suprimentos: 

Toner e Cilindro para o equipamento (exceto papel); Suporte de Analista e Treinamento durante a vigência 

do contrato. 

3.3. O quantitativo de equipamentos pode ser alterado mediante necessidade da contratante. 

3.4. A quantidade de equipamentos deverá ser disponibilizada de acordo com as necessidades da 

CONTRATANTE, em até 72h da solicitação. 

3.5. Para fins de pagamento pelos serviços prestados, considerar-se a o quantitativo utilizado, bem 

como o número de impressões devidamente comprovado pelo relatório de produtividade enviado pela 

contratada e validado pela gestão do contrato. 

3.6. A critério da CONTRATANTE, a quantidade estimada poderá sofrer acréscimo de até 25% (trinta 

por cento) sem que haja alteração no valor unitário do mesmo. 

3.7. Os serviços aqui contratados, poderão ser realizados pela matriz e/ou filiais da CONTRATADA, 
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desde que expressamente informado. 

4. Especificidades da contratação na unidade HAJ: 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Nº DE IMPRESSÕES ESTIMATIVA ANUAL 

Impressões a laser monocromáticas 
Média de 480.000 impressões mensais (5.760.000,00 ano) 

*(considerando as duas unidades – HAJ / UOA) 

 
ITEM EQUIPAMENTO QUANTIDADE FRANQUIA 

1 Impressoras de área médica - Marca: OKI / Modelo: C911 02 Comodato 

2 
Impressora gráfica - Marca: Konica Minolta / Modelo: Bizzhub 

C211 
01 Comodato 

3 
Impressoras zebras - Marca Zebra / Modelo: GC420T e 

ZD220T. 
25 Comodato 

4 
Impressoras zebras industriais - Marca: Zebra / Modelo: 

ZT230 
03 Comodato 

5 
Impressoras laser - Marca: Samsung / Modelo: SL-M4020ND 

e SL-M4070FR 
200 Comodato 

6 Scanners - Marca: Fujitsu / Modelo: FI-7260. 03 Comodato 

 

5. Especificidades da contratação na unidade UOA: 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Nº DE IMPRESSÕES ESTIMATIVA ANUAL 

Impressões a laser monocromáticas * 

 

ITEM EQUIPAMENTO QUANTIDADE FRANQUIA 

1 Impressoras laser - Marca: Samsung / Modelo: SL-M4020ND 10 Comodato 

2 Impressoras zebra – Marca: Zebra / Modelo: ZD 220  Comodato 
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6.  Do fornecimento de etiquetas e ribbons (quantidade estimada para uso em 12 meses) 
 
 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Rolo 1.332 Etiqueta Couche P/ Impres. Zebra Tlp2844 100x30x01 35m 

2 Rolo 1.420 Etiqueta Couche P/ Impressora Zebra 105x37x01 36 Metros 

3 Rolo 520 Etiqueta P/ Impres. Zebra Bopp Tlp2844 50x30x02 35m 

4 Rolo 120 Etiqueta P/ Impres. Zebra Bopp Tlp2844 90x36x01 35m 

5 Rolo 192 Etiqueta P/ Impres. Zebra Bopp 102x110x01 C/ 35 Metros 

6 Rolo 120 Etiqueta P/ Impres. Zebra Bopp 32x22x03 C/ 35m 

7 Rolo 420 Etiqueta P/ Impres. Zebra Tlp2844 50x30x01 Couche 35 Metros 

8 Rolo 80 Etiqueta P/ Impres. Zebra Couche 32x22x03 C/ 35m 

9 Rolo 80 Etiqueta P/ Impres. Zebra Tlp2844 50x30x01 Bopp 35 Metros 

10 Unid. 1.600 Ribbon 110 X 74m Cera/resina (misto) 

11 Unid. 160 Ribbon 110mmx450m Cera/resina (misto) 

 

7. Obrigações da CONTRATADA: 

 

7.1. A CONTRATADA entregará e instalará o(s) equipamento(s) no local indicado, em perfeitas 

condições de servir ao uso a que se destina e será considerado instalado quando, após os testes 

necessários, for constatado pelas partes a plena aptidão de funcionamento e operação sem ônus a 

CONTRATANTE. 

7.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar um estoque mínimo in loco de equipamentos e suprimentos 

fornecendo agilidade nos processos de substituição e manutenção dos mesmos. 

7.3. De responsabilidade da CONTRATADA a manutenção preventiva e corretiva do equipamento, com 

fornecimento e substituição de peças, toners, cilindro, componentes e materiais utilizados na manutenção 

e limpeza, exceto papel. 

7.4. Manutenção preventiva será realizada mensalmente, e a manutenção corretiva sempre que 
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necessário, devendo ocorrer no prazo máximo de até 06 (seis) horas após a chamada e, caso o 

equipamento locado apresentar reincidência de chamadas técnicas, o mesmo será substituído após vistoria 

técnica sem ônus a CONTRATANTE. 

7.5. Caso a manutenção não possa ser realizada no mesmo dia do chamado a CONTRATADA deverá 

providenciar outro equipamento, de performance semelhante, para atender as necessidades da 

CONTRATANTE. 

7.6. A CONTRATADA deverá fornecer software de gerenciamento de impressões - que tenha integração 

com servidor AD (active directory), incluindo a funcionalidade de definição de cotas por setores, a fins de 

maior eficácia e agilidade no processo de relatório de quantidade, bem como, realizar análises sobre 

custos e efetividade do uso do serviço nas diversas áreas. 

7.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramenta para abertura/gestão de chamados à contratante, 

a fins de maior eficácia e agilidade no atendimento, bem como ser uma das fontes para extração do 

relatório de reincidência de chamadas dos equipamentos. 

7.8. É facultativo que a empresa ofereça software para coletar informações sobre qualquer anormalidade 

ou necessidade do equipamento remotamente – como possíveis códigos de erro, o nível de consumo do 

toner, número de páginas impressas, atolamento de papel se antecipando para resolução do(s) problema(s) 

alertados. 

 

8. Qualificação Técnica: 

 
8.1 A empresa deve possuir experiência na área de tecnologia de informação e um documento de 

comprovação, podendo ser declaração ou contrato de mesmo objeto firmado com alguma outra 

empresa/instituição pelo prazo mínimo de 1 (um) ano de prestação do serviço. 

a) A declaração/contrato deverá conter, no mínimo: o nome da empresa/órgão CONTRATANTE, CNPJ, 

assinatura do representante legal da empresa emitente. Ficando facultado à ACCG, caso entenda 

necessário, realizar diligências a fim de verificar a autenticidade e a veracidade do atestado. 

 

9. Aspectos Legais: 

 
9.1 Todas as informações que forem enviadas para os equipamentos da empresa responsável pelo 

outsourcing não podem ser divulgadas, pois são de total controle da contratante. 

 

10. Vigência: 

 
10.1 O prazo de vigência dos contratos das unidades HAJ e UOA é de 12 (doze) meses, contados da 
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assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por prazos iguais e sucessivos até o limite estabelecido no 

Regulamento de Compras da CONTRATANTE. 

10.2 As prorrogações deverão ser previamente ajustadas, mediante termo aditivo. 

10.3 A vigência destes contratos é vinculada à vigência do Contrato de Gestão. Desse modo a extinção 

de um, opera, imediatamente, a qualquer tempo, a extinção do outro. Na falta do cumprimento da 

totalidade do objeto aqui contratado, torna-se inexigível a sua continuidade, não resistindo nenhum ônus 

para as partes à exceção do saldo residual de serviços prestados. 

 


