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OBSERVAÇÕES: 

4.1 –  Compete a Contratada: 

 

a)   Instalar, sem  quaisquer ônus  adicionais para  a  CONTRATANTE, os  

equipamentos em  até 15  (quinze) dias  úteis, após  a  assinatura do  contrato, 

e  mantê-los em perfeito funcionamento durante a vigência do mesmo; 

 

b)   Recuperar, corrigir  ou  substituir  as  suas   expensas,  no  todo  ou  em   

parte,  os equipamentos objeto deste Contrato em que se verificar defeitos ou 

incorreções resultantes da execução do serviço; 

 

c)   Apresentar   DECLARAÇÃO   do   fabricante   ou   representante   legal    de   

que    os equipamentos ofertados pela CONTRATADA são novos,  de primeiro uso 

e em linha    de   produção  do   fabricante,  não   sendo   aceitos  equipamentos 

remanufaturados, recondicionados ou reconstruídos; (omissis) 

 

d)  Fazer, de forma contínua, a manutenção técnica, mecânica e operacional do 

equipamento  instalado,  de   modo   a  mantê-lo  em   permanente,  plena   e  

eficaz capacidade produtiva, por  meio  de seu pessoal  e sem  qualquer ônus,  

encargos ou responsabilidade para  a  CONTRATANTE, devendo os  respectivos 

serviços, serem sempre executados  por  sua  conta e responsabilidade exclusiva 

durante o horário de expediente da CONTRATANTE; 

 

e)   Assumir  todos  os   gastos   e   despesas   que    se   fizerem   necessários  

para    o adimplemento das obrigações decorrentes do presente, tais como: 

ferramentas, transportes,  fretes,  peças,   lâmpadas, acessórios, suprimentos  

(toner,  revelador, cilindro,  grampo  e  outros),  treinamento  dos  servidores  

indicados  pela CONTRATANTE para  exercerem a atividade de operadores dos 

equipamentos, excetuando-se apenas  o papel  e a mão-de-obra para  operação dos 

equipamentos; 

 

f)   Não   transferir   a   terceiro,   por    qualquer   forma,   o   presente  contrato,   

nem subcontratar qualquer parte da  prestação  de  serviço a  que  está 

05 01 UND • velocidade mínima cor/p/b 30 ppm 

• cópias contínuas 1-999 / auto reinício em 1 

• velocidade de digitalização e cópia preto/ cor mínimo 44 ipm 

• Funções Adicionais: auto centralização, seleção de ampliação, combinação de 

imagens, priorização de cópias, ampliação/zoom/tamanho completo 

• Impressora de rede 

• Interfaces Rj-45 padrão 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T, USB 2.0, Host USB 

frontal, opcional wireless 

• Compatibilidade com sistemas operacionais: XP,Vista, Windows 7,Windows 8 

• Capacidade mínima de 10.000 cópias/ 

   


