PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2017

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

1.1 P
 restação de Serviços de fotocópias, manutenção corretiva, preventiva e fornecimento de
suprimentos (exceto papel) à fotocopiadora que deverá ser instalada no Hemocentro de Ribeirão
Preto, sob comodato.
2.    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Copiadora com capacidade média de 12.000 cópias/mês;
Equipamento digital em linha de fabricação, novo e sem uso;
Cópias na cor preta;
Velocidade mínima de 35 cópias por minuto;
Alimentador automático de originais duplex;
Frente e verso automático;
Sistema de separador de cópias;
Redução e ampliação: mínimo de 50% a 200% pré configurada e variável;
Tensão de alimentação: 110 Vac;
Suprimentos de papel: capacidade para 4 bandejas de alimentação e 1 bandeja By Pass, com troca
automática para papéis A4, A3 e ofício;
Código/senhas de acesso, de no mínimo 80 usuários e registro de contas;
Painel de controle e o manual de instruções em português;
Fornecimento de material de consumo (toner, revelador e cilindro);
Assistência técnica (mão de obra e peças inclusas), devendo ser prestada em até 08 (oito) horas
após o chamado, e havendo 3 chamados pelo mesmo motivo no mês deverá ser substituída por
outra igual nova, sem uso e com as mesmas características e garantia, no prazo máximo de 48
horas;
Em caso de retirada do equipamento ou peças para manutenção fora da sede do Hemocentro ou
parada do equipamento por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, a empresa deverá alocar
outro equipamento de igual capacidade em substituição temporária àquele.

3. OBSERVAÇÕES
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O licitante vencedor deverá efetuar mensalmente a leitura do marcador de cópias do
equipamento na presença de um funcionário do Hemocentro, fornecendo no ato, cópia do
documento onde foi anotada a tiragem;
O valor do pagamento será obtido mediante a quantidade mensal de fotocópias.
Catálogos técnicos originais em português com todas as informações detalhadas da
marca/modelo do equipamento cotado.
Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a avaliação técnica pretendida, o
Pregão poderá ser SUSPENSO, para obter informações em outras Instituições usuárias do
mesmo equipamento ofertado, indicados pelo licitante.
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