OBJETIVO E ABRANGÊNCIA
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para Locação de
impressora para atender a Upa de Nova Serrana (Unidade de Pronto Atendimento –
Antônio José dos Santos).
Trata-se de Unidade de Pronto Atendimento, em uma área de 1.090 m2, dividida em 01
andar, sendo 4.454,75 m2 de área construída, localizada à Rua Padre José Luís, 440,
São Marcos, Nova Serrana - MG, CNES 2.160.137. Foi habilitada em custeio pelo
Ministério da Saúde pela Portaria MS nº 3.058/2012, como Porte I e qualificada conforme
Portaria MS nº 173 de 6 de fevereiro de 2013, requalificada pela Portaria MS nº 1.472, de
13 de junho de 2017, na opção de custeio III e aguarda alteração para tipologia V, em
observância à Portaria MS nº 10, de 03 de janeiro de 2017.
REQUISITOS TÉCNICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Característica dos equipamentos locados:
02 Impressoras comum
05 Impressoras com scanners
Deverá a CONTRATADA fornecer todos os insumos exceto Papel, e a manutenção do
equipamento sem nenhum custo adicional.
Quando necessário a troca de equipamentos que sejam feitos em ambiente externo
devera a CONTRATADA disponibilizar uma outra máquina até que seja concluído o
reparo.
Franquia Mensal:
Estima-se 45.000 copias mensais.

Manutenção Preventiva e Corretiva:
a) Manutenção preventiva consiste na intervenção técnica que visa evitar a ocorrência de
falhas decorrentes de itens de desgaste natural ou de tempo de uso conhecido.
b) A manutenção preventiva será prestada sem custos, no mesmo ato da manutenção
corretiva, baseada no ciclo de vida dos equipamentos e peças ou por necessidade
constatada pelo técnico.
c) Manutenção corretiva consiste na intervenção técnica que visa corrigir uma falha já
ocorrida, podendo necessitar de troca de peças ou simplesmente ajuste e limpeza.
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d) Para a execução destes procedimentos, o equipamento ficará brevemente paralisado,
cujo período dependerá do porte da máquina e da complexidade da operação.

e) As partes buscarão agendar melhor data e horário, a fim de gerar o menor impacto
possível nas atividades da CONTRATANTE.
CONTRATANTE
f)

A assistência técnica será realizada pela LOCADORA,
LOCADORA ou por quem está indicar, no
prazo de 24 (Vinte e Quatro)
Quatro) horas úteis,
úteis contadas da formalização da chamada
técnica, sendo vedada a realização de manutenção ou assistência técnica por terceiros.

Havendo a rescisão, interrupção ou cancelamento do contrato de gestão celebrado entre
a entidade e o Município de Nova Serrana, antes do prazo nele previsto, o presente
contrato estará automaticamente rescindido com a OSS HMTJ sem quaisquer ônus,
multas ou aviso prévio para as partes, ficando a cargo da empresa Contratada a
obrigatoriedade da continuidade de prestação serviços junto ao Município de Nova Serrana.
CONCLUSÕES SOBRE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
Para apuração dos valores a serem considerados na proposta financeira, foi realizada
tomada de preço no mercado, e balizamento com os preços praticados em unidades
geridas por esta OSS. Estas informações foram validadas e evidenciadas nas visitas
técnicas realizadas em cada uma das unidades.
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Administrativa
Unidade: UPA Antônio José dos Santos
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1 – OBJETIVOS
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de Serviços de locação de
equipamentos de propriedade da CONTRATADA, com fornecimento de peças, manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos contratados e fornecimento de suprimentos (tonner,
revelador e cilindro), visando cumprir as metas de qualidade e de quantidade previstas no
contrato de gestão celebrado.
2 – FORNECEDORES AVALIADOS

O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços:
•
•
•
•
•

DOCUMENTO POINT
CONTROL P
LOCAR
FELXCOPY
AS INFORMATICA

3 – PARECER TÉCNICO

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA
4.1 - Razão Social: Documento Point Soluções Digitais
4.2 - Nome fantasia:
4.3 - Endereço: Rua Braz Baltazar, nº205
4.4 - Bairro: Caiçaras
4.5 - Cidade: Belo Horizonte
4.6 - Est.: Minas Gerais
4.7- CEP:
4.8 - Fone / Fax:
4.9 - E-mail:
Elaborado por Piétro Sìdoti
Sìdoti Advogados

Página 2

4.10 - CNPJ: 01.155.685/0001-08
4.11 - CPF:
4.12 - RG:
4.13 - Inscrição Municipal:
4.14 - Inscrição Estadual:

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO
5.1 - Objeto do contrato: O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação
de Serviços de locação de equipamentos de propriedade da CONTRATADA, com fornecimento de
peças, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos contratados e fornecimento de
suprimentos (tonner, revelador e cilindro).
5.2 - Data de início do contrato: 20 de agosto de 2018.
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$2.000 (dois mil reais)
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
5.5 - Prazo de contratação: 12 meses
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista.
5.7 - Local da prestação dos serviços: UPA Antônio José dos Santos.
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Serviço prestado de maneira ininterrupta na
unidade. Manutenções sob demanda.
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Serviços
efetuados nas dependências da contratante. Equipamentos cedidos pela CONTRATADA.
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente
habilitados.
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento efetuado até o dia 10 de cada mês mediante
apresentação na nota fiscal.
5.12 - Dados Bancários:
5.13 - Nome e Nº do
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5.14 - Nome e nº da Agência:
5.15 - Nº Conta Corrente
Especificações técnicas: Locação de Impressoras com fornecimento de seus respectivos
materiais de consumo (exceto papel), peças, manutenção preventiva e corretiva.
Referências e Hospitais em que atua:
Outras informações:
Documentos:
• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais;
• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA /
entre outros;
• Contrato social e última alteração;
• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata;
• Inscrição no CNPJ;
• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União;
• Certidão Negativa do FGTS (FGTS);
• Certidão Negativa do INSS (CND);
• Licença de Funcionamento;
• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável);
• Autorização ANVISA (quando aplicável);
• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável);
• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais);
• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais).

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES

2

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes
Legais
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO /
CRA / Entre outros

3

Contrato social e última alteração

4

Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata

5

Inscrição no CNPJ

6

Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União

1
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7

Certidão Negativa do FGTS (FGTS)

8

Certidão Negativa do INSS (CND)

9

Licença de Funcionamento

10

Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável)

11

Autorização ANVISA (quando aplicável)

12
13

Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável)
Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais)

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES)
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando:
Nome da empresa e CNPJ;
Data de inicio da alteração;
Valor mensal do contrato;
Índice de reajuste utilizado;
Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada
Motivo da alteração:
a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio
ou negociação entre as partes);
b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações).
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Proposta Comercial

Cliente : OSS-Hospital Maternidade Therezinha de Jesus
Proposta nº: 00950
Data da proposta: 19 de outubro de 2018
Validade da proposta: 10 Dias

Proposta Comercial

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2018

OSS-Hospital Maternidade Therezinha de Jesus
Ref.: Locação 36 Meses
Prezada Senhora: Geisiany Anastácio
Submetemos à apreciação de V.Sa. a proposta da Documento Point Soluções Digitais de número 0000950, baseada nas
premissas fornecidas pela OSS-Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

.
Segue a Proposta para o equipamento:

Modelo

Franquia

Multifuncional
Samsung
M4070FR

Quant.

Valor Unitário página
Excedente

R$2.000,00

R$ 0,06

02
45.000

Impressora
Samsung M4020
TOTAL GERAL

Valor total

05
45.000

07

R$2.000,00

• Incluídos nesta proposta: Assistência técnica com mão de obra e peças, fornecimento
de suprimentos (toner, revelador, cilindro) exceto papel A4 75g. Suprimentos originais

Frederico Serrano
Documento Point Soluções Digitais Ltda
Fone: (31)3588-1590 – 99699-7506
E-mail: Frederico@documentopoint.com.br
www.documentopoint.com.br

Proposta Comercial 000017777
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Proposta Comercial

. Termo de Adesão
À
DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.
R.Braz Baltazar, 205 – Caiçara
30770-580 – Belo Horizonte – MG
(31) 3588-1590 – (9)9977-4197

Ref.: Aceite da Proposta Comercial 000950

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos a V.Sa. que estamos de acordo com as condições técnicas e comerciais para a viabilização da Proposta no
que concerne a solução de sistemas de impressão/cópias, conforme proposta comercial anexa.
Desde já autorizo a DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. a tomar as iniciativas que lhe forem necessárias
para dar início às atividades para a Instalação do(s) equipamento(s) aqui aprovada, procedendo à compra dos produtos e
dos investimentos possíveis, bem como o faturamento de acordo com os prazos e preços citados nesta proposta.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________
Atenciosamente,

OSS-Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

Nome: __________________________________
Cargo: __________________________________

Proposta Comercial 000017777
2

Divinópolis, 24 de Julho 2018
À Organização Social de Saúde – OSS
Att Geisiany Anastácio
Proposta locação de 2 Multifuncionais Ricoh SP377SF e 5 Impressoras Ricoh SP377DN
(novos)
Apresentamos nossos melhores preços e condições para o fornecimento dos seguintes itens:
QTDE
DESCRIÇÃO
LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAIS E 5 IMPRESSORAS
01

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$2.025,00
R$2.025,00

Copiadora, Impressora e Scanner
Impressão laser monocromática (preto);
Velocidade de 32 ppm no formato A4;
Resolução de impressão de até 2400 x 600 dpi;
Gaveta principal com capacidade para 250 folhas;
Bandeja multiuso de alimentação para 50 folhas;
Duplex automático p/ cópia e impressão;
Scanner em cores;
Protocolo TCP/IP; USB 2.0.

Valor página: R$0,045 (quarenta e cinco milésimos de real)
Valor excedente: R$0,050(cinquenta milésimos de real)
Franquia de 45.000 páginas/mês
Suprimentos, peças e mão de obra, responsabilidade da
Locadora

Obs.: A leitura das cópias produzidas dar-se-á no último dia útil de cada mês. O (A) LOCATÁRIO (A) obriga-se a pagar
pontualmente até o dia 08 (dez) do mês seguinte.

CONTROL P MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 1897 LP PEREIRA
DIVINÓPOLIS – MG; TEL.: (37)3222-9431
CNPJ: 16.790.089/0001-77; IE.: 002.021892-0032

Impressora a aser Multifuncional em P

RICOH
SP 377DNwX
SP 377SFNwX
Impressora

Copiadora

Fa

Scanner

SP 377DNwX

30
ppm

monocrom t ca

SP 377SFNwX

30
ppm

monocrom t ca

Faça a conexão entre valor e versatilidade
Encontre a solução fácil para um dos maiores desafios de seu local de trabalho. Adicione a impressora RICOH®
SP 377DNwX ou a impressora multifuncional RICOH SP 377SFNwX (MFP) a seu pequeno escritório ou grupo de
trabalho. Beneficie-se das vantagens da grande variedade de recursos de economia de espaço e orçamento
para compartilhar informações com os clientes e colegas de trabalho com rapidez, consistência e conveniência.
Selecione entre diversas opções de conectividade, incluindo Rede Local sem Fio e Wi-Fi Direct®, para simplificar
a instalação e configuração, usando seu dispositivo móvel pessoal para imprimir ou compartilhar informações.
Com o Cartucho de Impressão Tudo-em-Um de uso estendido, você poderá minimizar as tarefas de manutenção e a necessidade de assistência técnica.
Corte o fio das conexões complicadas

Escolha como quer conectar a Série SP 377. Você pode usar a conectividade
padrão USB 2.0 e Ethernet 10Base-T/100Base-TX. Ou, pode se conectar sem
fio através de Rede Local sem Fio ou Wi-Fi Direct e eliminar os horríveis
cabos e fios. Além disso, a conectividade sem cabos permite instalar o equipamento nos locais mais convenientes de seu escritório. É fácil começar.
Baixe automaticamente o driver de impressora apropriado para o sistema
operacional Windows®, Mac ou Linux®. Depois, beneficie-se das vantagens
da prefeita compatibilidade da Série SP 377 com PCs, Macs e dispositivos
móveis pessoais Android® e iOS®, para obter grandes ganhos de produtividade em qualquer lugar.

Transforme tudo em valor ótimo

Durante o tempo parado você pode estar perdendo mais que produtividade.
Use a Série SP 377 para manter as informações em movimento e os negócios fluindo. Ela inclui um Cartucho de Impressão Tudo-em-Um muito fácil
de operar, com alto rendimento de impressão de 6.400 páginas, para aumentar o tempo em operação e os ciclos de manutenção e minimizar os
custos por página. Quando precisa trocar o Cartucho AIO, simplesmente
instale-o pessoalmente em segundos. Reduza os custos ainda mais com a
impressão duplex padrão. A Série SP 377 oferece Baixo Consumo Típico de
Eletricidade (TEC) e Modo Repouso. Além disso, é certificada ENERGY STAR®
e atende aos critérios EPEAT® Silver* para ajudar a reduzir ainda mais os
custos operacionais.
*A classificação EPEAT é aplicável somente nos EUA.

Alivie suas maiores cargas de trabalho

Você precisa ter as informações corretas rapidamente, para cumprir seus
prazos. Para isto use a Série SP 377 para imprimir apresentações, contratos,
propostas e outros documentos comerciais em preto e branco a até 30
páginas por minuto (ppm), com imagens claras e texto nítido com até 1200
x 1200 dpi. Deixe toda sua equipe de trabalho compartilhar a produtividade.
Diversos trabalhos podem ser processados simultaneamente através da
controladora de 360 MHz e da memória de 128 MB. Faça mais do que a
impressão básica e melhore a qualidade de seu trabalho adicionando marcas
dágua, combinando páginas, criando capas e muito mais. Para impressão,
cópia, digitalização e fax, a SP 377SFNwX MFP inclui um painel de operação
em LCD de 4 linhas, com teclas intuitivas e oito teclas de Discagem Rápida
para ajudar a gerenciar as tarefas e alterar as configurações com facilidade.

Experimente produtividade sem problemas
Adicione recursos para reduzir suas despesas

Use a SP 377SFNwX MFP para compartilhar informações em múltiplos formatos. Scanner de colorido total e fax sem papel permitem fornecer informações digitalmente em segundos e reduzir os
custos de operação. Carregue originais de uma ou duas faces até
216 x 356 mm no Alimentador de Documentos de Inversão Automática de 35 folhas e escaneie-os rapidamente e sem esforço.
Distribua scans em preto e branco ou colorido total nos formatos
JPG, TIFF ou GIF usando ampla faixa de capacidades para Scanner,
incluindo Scanner para Pasta, Scanner para E-mail e USB. Use a
Cópia de Cartão ID para escanear documentos de duas fazes em
uma única folha de papel. Receba contratos e outros faxes direto
em sua caixa de correio com fax sem papel. Envie seus próprios
faxes com toda a facilidade com um Livro de Endereços de 108
entradas, rediscagem automática e fax pelo PC. Use o vidro platen
tamanho carta para fazer cópias impressionantes de documentos,
livros, objetos 3D, cartões de ID do tamanho da carteira e muito
mais em apenas alguns momentos.
Vá onde o trabalho o levar

Você pode encontrar sua próxima grande ideia em qualquer lugar,
até mesmo longe de sua mesa. Escolha a Série SP 377 para que
possa fazer algo com a mesma. Use seu celular inteligente, tablet
ou laptop para baixar o app Smart Device Print&Scan da RICOH e
imprimir e compartilhar as informações, sem utilitários ou drivers.
O suporte a Mopria permite imprimir de seu celular inteligente
ou tablete Android®. Com o recurso Comunicação por Próximidade (NFC) da Série SP 377, você pode compartilhar documentos
instantaneamente, bastando tocar seu dispositivo pessoal na etiqueta NFC no painel de operação do equipamento.

Dê a seu público o que ele deseja

Você é diferente. Suas mensagens são exclusivas. Mostre-as a seus
clientes compartilhando-as em diferentes tipos e tamanhos de
mídia, desde o cartão postal até documentos tamanho ofício.
Coloque na Bandeja de Instalação Dianteira de 250 folhas ou na
Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas grande variedade
de tipos de papéis, incluindo materiais mais espessos, de até 163
g/m², para chamar a atenção de seu público. Produza envelopes
impressos da Bandeja de Alimentação Manual. Você pode, ainda,
criar pilhas de conjuntos alceados e coletá-los da bandeja de saída
que poupa espaço, quando estiver pronto.
Para ver recursos detalhados de nossos produtos multifuncionais
na Internet, visite www.ricoh-usa.com/products

RICOH SP 377DNwX/SP 377SFNwX
SPECIFICA

S

P

N

Especificações da Máquina
SP 377DNwX
Código(PN) 408151
Código(PN) 408155
SP 377SFNwX
De Mesa
Configuração
Laser
Tecnologia
Preto e Branco
Cores/PB
Processo de Impressão Impressão eletrofotográfica
Elemento Digitalizador Feixe de Laser
Revelação de toner seco monocomponente
Tipo do Toner
Velocidade de Impressão 30 ppm

em PB (Carta)
Volume Mensal Máximo
Regime de Pico Mensal
Máximo
Tempo Saída da 1ª Pág.
Tempo de Aquecimento

Até 5.800 impressões/mês
35.000 impressões
8 segundos ou menos
SP 377DNwX: 26 segundos ou menos
SP 377SFNwX: 30 segundos ou menos
Recuperação do Modo 16 segundos
Repouso
Capacidade Padrão de 1 Bandeja de 250 folhas + Bandeja de
Alimentação Manual de 50 folhas
Papel
Capacidade Máxima de 300 folhas

Papel
Capacidade de Produção SP 377DNwX: 125 folhas (face para baixo)
SP 377SFNwX: 50 folhas (face para baixo)
Padrão
Bandeja Padrão: A6 a B5
Tamanhos de Papel
Tamanhos Personalizados: 100 x 148 mm a
Suportados

Gramaturas de Papel
Suportadas
Tipos de Papel
Suportados
Duplex
Dimensões (L x P x A)
Peso
Consumo de Energia
(em Operação)
Consumo de Energia
(Modo Repouso)
Consumo Típico de
Eletricidade** (TEC)
Energia Elétrica
ENERGY STAR
EPEAT

216 x 356 mm (Oficio I)
Bandeja de Alimentação Manual: A5 a 216 x
356 mm (Oficio I), A6 a B5, Envelopes
Tamanhos Personalizados: 90 x 140 mm a
216 x 356 mm --- (Oficio I)
Duplex: Carta, 216 x 356 mm --- (Oficio I), A4
52 a 162 g/m²;
Duplex: 60 a 105 g/m²
Colorido, Pré-impresso, Perfurado, Papel
Timbrado, Resma, Cartolina, Etiquetas,
Transparências*, Envelopes*
Padrão (menos de 50% de produtividade)
SP 377DNwX: 376 x 392 x 262 mm
SP 377SFNwX: 405 x 392 x 405 mm
SP 377DNwX: 13 kg (incluindo o AIO Inicial)
SP 377SFNwX: 17 kg (incluindo o AIO Inicial)
800 W Max.
SP 377DNwX: .0,087 W
SP 377SFNwX: .0,089 W
SP 377DNwX: 1,4 kWh/Semana,
SP 377SFNwx: 1,5k kWh/semana
120V, 60Hz, 7A
Certificada
Nível Prata

*Somente pela Bandeja de Alimentação Manual.
**Consumo Típico de Eletricidade pelo programa ENERGY STAR.

Especificações de Cópias (somente SP 377SFNwX )
Digitalização: 600 x 600 dpi pelo Vidro e
Resolução de Cópia
600 x 300 dpi pelo ARDF;
Impressão : até 1200 x 1200 dpi
Tipo do Alimentador de Alimentador Recirculador Automático de
Originais (ARDF)
Originais
Capacidade do ARDF 35 folhas
Alimentador Recirculador Automático de
Alimentação de
Originais (Padrão)
Originais
Capacidade de Originais 35 folhas
Tamanho do Original 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (Oficio I)
Gramaturas do Original 52 a 105 g/m²
Quantidade Máxima de 99 cópias

Cópias
Escalas de Ampliação e 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%,
Redução Pré-definidas: 200%, 400%
25 a 400% em incrementos de 1%% via
Escalas de Zoom

Especificações de Digitalização (só SP 377SFNwX )
Resoluções do Scanner Ótica: 1200 x 1200 dpi
TWAIN/WIA: Vidro de Expos. --- 75 a 19200 dpi;
ARDF: Até 600 x 600 dpi;
Digitalizar Para: 100/150/200/300/400/600 dpi
Velocidade de Digitaliza- PB: 13 ipm a 600 x 300 dpi;
ção (Carta) com ARDF em Cores: 4,5 ipm a 600 x 300 dpi
Até 216 x 297 mm
Tamanho do Vidro
Tamanho Máximo da Até 216 x 356 mm --- (Oficio I)

Digitalização
Modos de Digitalização Texto, Texto/Foto, Escala de Cinzas
Formatos de Arquivos TIFF, JPEG, PDF
Modos Digitalizar-para: Digitalizar-para-Email (1 recebedor por Transm.)
Digitalizar-para-Pasta (1 destinatário por Tx.)
Digitalizar-para-FTP (1 destinatário por Transm.)
Digirtalizar-para-USB

ARDF ou Vidro de Exposição

Especificações do Fax (somente SP 377SFNwX)
Padrão: 200 x 100 dpi (8 x 3,85 linhas/mm)
Resolução do Fax
Detalhada: 200 x 200 dpi (8 x 7,7 linhas/mm)
Recursos da Copiadora (somente SP 377SFNwX)
PB: FB: 145 mm/s (300 x 300 dpi), 36 mm/s (600
Velocidade da
x 600 dpi), ARDF: 64 mm/s 13 ipm (600 x 300
Cópia Duplex, Combinar Cópias (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de Densidade da Digitalização com
dpi) Color: FB: 48 mm/s (300 x 300 dpi),12
ARDF
Imagem, Modo Qualidade de Imagem (Texto/Foto/Misto)
mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 22 mm/s 4,5 ipm
(600 x 300 dpi)
Especificações da Impressora
Velocidade do Modem 33,6 Kbps com Red. Automática para 2.400 bps
360 MHz
Velocidade do
Métodos de Compressão MH, MR, MMR

Cópia de Cédula de ID Suportada

Processador
Memória (Pdr./Máx.)
Resolução de Impressão
Linguagens da Impress.
Tipo de Conexão

128 MB de RAM
1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
PCL6, PCL5e
Wi-Fi Direct
Rede Local sem Fio IEEE 802.11a/b/g/n
(modos Ad Hoc e Infraestrutura)
Comunicação por Proximidade (NFC)
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
USB 2.0 Alta Velocidade Tipo B
PCL: 45 + 13 Internacionais
Fontes Suportadas
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Protocolos de Rede
Sistemas Operacionais Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2,
Server 2008/R2, Server 2012/R2
Suportados
Mac OS v10.8 ou posterior
Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE
13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 e
suporte a
Utilitários de Gestão de Web Image Monitor, @Remote1(suporte
limitado, requer @Remote Office Appliance
Equipamento
opcional)
App Smart Device Print&Scan da RICOH,
Impressão Móvel
Mopria
1

¹Somente informações do Contador.

Outros Recursos da Impressora

Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco,
Capa Dianteira. Layout/Várias em Uma, Redução/Ampliação, Girar
Impressão, Economia de Toner, Marcas dÁgua

do Fax
Tmanho da Memória SAF100 páginas
Velocidade de Transmis. Aprox. 3 segundos/página*
8 padrão
Discagens Rápidas
Recursos Padrão do Fax PC Fax Envia/Recebe, Atendimento Automático,

Rediscagem Automática, Recepção Auto/
Manual, Fax de Livro, Difusão (100 estações),
Controle de Contraste, Modo Correção de Erro,
Redução de Imagem, Transmissão Imediata/pela
Memória, Alto-falante de monitoramento,
Discagem Direta (no gancho), Retransmissão de
Página, Seleção de Pulso/Tom, Suavizamento,
Interface para Secretária Eletrônica, Indicador de
Hora
* Padrão ITU Nº 1, Compressão: MMR, Resolução: Velocidade padrão: 33,6
Kbps.

Suprimentos e Rendimentos
Cartucho de Impressão SP 377XA

6.400 páginas*

Código(PN) 408161

* Valores de rendimento declarados de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos

reais podem variar com base nas imagens impressas e em outros fatores.
Vem com um cartucho de impressão Tudo-em-Um inicial que rende aproximadamente
1.000 páginas. Todos os outros suprimentos vêm com rendimento total.
Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar as peças e suprimentos
originais Ricoh.
Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Garantia
A Impressora a Laser em PB RICOH Aficio SP 377DNwX e a Impressora a Laser
Multifuncional SP 377SFNwX possuem garantia contra defeitos por um período de um
ano a partir da data da compra. Os suprimentos estão cobertos por garantia por um
período de 90 dias a partir da data da compra ou até que sejam consumidos, o que
ocorrer primeiro. Consulte os documentos da garantia enviados com o produto, para
mais detalhes.

www.ricoh-latinamerica.com
Ricoh Latina America, Inc.

Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários.
O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos
são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Lanier não pode garantir que sejam precisas, completas ou
adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições
e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os acompanham.
R3822-C

PROPOSTA COMERCIAL – OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Cliente: Hospital Maternidade Teresinha de Jesus
Submeto a vossa estimada empresa nossa proposta de outsourcing de impressão baseado no seu cenário atual:
QT

Equipamentos/ descrição

02

Multifuncional laser mono 42ppm Samsung 4070/Brother 5652

05

Impressora laser mono Samsung 4020

Valor fixo mensal
por equipamento
-

Valor pagina/A4

-

0,05

0,05

Observações Gerais:
 Validade da proposta 30 dias
 Papel não incluso
 Contrato mínimo de 12 meses
 Franquia de 45.000 (quarenta e cinco mil) paginas
 Manutenção, insumos e peças inclusos na locação

Principais vantagens do Outsourcing:
 Equipamentos sempre atualizados
 Manutenção preventiva e corretiva incluso
 Toner, cilindro e peças incluso
 Suporte no máximo até o próximo dia útil
 Gestão de volume de impressão por equipamento
 Equipamentos e Impressão de qualidade
 Equipamentos com Duplex automático reduzindo custo com papel
 Possibilidade de dedução de impostos como despesa

Alguns clientes da Locar:
HOSPITAL SÃO JOSE - FANS – SENAI – LYND – REKOBA – BLACKFREE – MAC – CARTORIO LOPES – CARTORIO PAULINHO – ESCOLAS
ESTADUAIS – ANGLO - IES - KITIKERO – GHW – IBIZZA –– NESK – MASSEY – MONNA – RJR – MULTIMARCAS – CDEP – MPA – PEMILL
SICOOB CREDIBOM – MV MULTIMARCAS – ENTREFARMA – IGREJA BATISTA – PAROQUIA SÃO GERALDO – NADIA TALITA

Nova Serrana, 23 de julho de 2018
Gilvan Santos
Diretor/Comercial

9 9915.4030

PROPOSTA COMERCIAL DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Belo Horizonte 31 de Julho de 2018.
Empresa: OSS - Organização Social de Saúde.
Aos cuidados de: Geisiany Anastácio.
Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa proposta de outsourcing de impressão e nos colocamos a
disposição para possíveis esclarecimentos.
1- A FLEXCOPY atua a mais de 20 anos no mercado de aluguel de impressoras e multifuncionais,

proporcionando aumento na produtividade, otimização de tempo de trabalho e redução de custos.
2- VANTAGENS DA LOCAÇÃO:
- Agilidade na solução de problemas: Suporte técnico por telefone ou presencial, acesso remoto, toner reserva

e equipamento reserva.
- Redução de custos: Controle de páginas, scanner em rede, dispensa logística de suprimentos, redução no
consumo de energia e papel.
- Sustentabilidade: Otimização dos equipamentos gerando economia de energia e papel, descarte correto dos
suprimentos.
- Foque em seu negócio: Evite investimentos em máquinas, depreciação, desatualização, administração de
mão de obra e de suprimentos.
3- SUPORTE TÉCNICO

Atendimento feito por técnicos especializados, que garantem uma solução rápida, seja por telefone, via acesso
remoto ou de forma presencial.
3.1 - EQUIPAMENTO DE BACKUP

A Flexcopy oferece equipamento reserva no caso de não solução do defeito do equipamento locado.
3.2 - TREINAMENTO OPERACIONAL

A Flexcopy oferece treinamento operacional no ato de instalação do equipamento sem custo.
3.3 - CONTROLE DE PÁGINAS

Equipamentos de alta tecnologia permitem o controle de páginas por senha e impressão segura, que estão
inclusos no contrato.
4 - ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA:

- Incluso: Assistência técnica, peças e suprimentos, exceto papel.
- Leitura dos medidores: A leitura inicial é feita na instalação do equipamento e as demais de 30 em 30 dias.
- Condição de pagamento: boleto com vencimento para 5 dias após leitura dos medidores.
- Prazo de entrega: 30 dias após assinatura do contrato.
- Vigência: contrato de 12 meses, com renovação automática.
- Validade da proposta: 60 dias.
- Documentos necessários para aprovação: Contrato Social e Cartão CNPJ
- Entrega de toner e suprimentos: sem custo adicional (BH e região metropolitana).
- Instalação e treinamento operacional: sem custo adicional (BH e região metropolitana).
- Alteração de franquia: Disponível a cada três meses.

Rua Lindolfo de Azevedo N° 455, Nova Suíça - Belo Horizonte – MG
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- ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:



2 Multifuncionais laser Samsung

- Velocidade 42 páginas por minuto.
- Cópia, impressão, digitalização e Fax.
- Frente e verso automático.
- Resolução 1.200dpi.
- Múltiplas cópias até 99.
- Zoom de 25 a 400%.
- Formato de papel de A6 a A4.
- bandeja de papel 250 folhas.
- Alimentador automático de originais.
- Placa de rede RJ45 10/100/1000.
- Scanner para rede.



5 Impressoras laser Samsung

- Velocidade 42 páginas por minuto.
- Frente e verso automático.
- Resolução 1.200dpi.
- Formato de papel de A6 a A4.
- Bandeja de papel 250 folhas.
- By-pass para papeis até 220g.
- Placa de rede RJ45 10/100/1000.

6 - VALORES

- Franquia P&B A4: 45.000 (quarenta e cinco mil) páginas mês.
- Scanner: ilimitado.
- Valor: R$ 3.157,55 (três mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) mensais.
- Valor por página excedente a franquia P&B A4: R$ 0,06 (seis centavos).

Estamos à disposição para duvidas e esclarecimentos.
Atenciosamente,
Alexsander Rosa Paulo
Consultor Técnico/Comercial
Tel.: (31) 3295-5428
www.flexcopy.com.br
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