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PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

 

 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 004/2021/HCN 

 

 

São partes deste instrumento, de um lado, IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 

19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conj. 33, 34 e 35, Município de São 

Paulo - SP, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado 

simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado, DW SERVICE LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 08.906.780/0001-45, localizada na Rua 

17 B, nº 54, Qd. X, Lt. 49, Setor Aeroporto, Goiânia – GO, CEP: 74.075-160, neste ato 

representada pelo Sr (a) José Carlos de Aquino Moura, portador (a) do CPF/MF nº 

283.095.961-20, doravante denominado simplesmente “CONTRATADA”, 

- Considerando a necessidade de inclusão de uma impressora multicolorida junto ao objeto do 

Contrato Emergencial firmado no dia 01º de dezembro de 2021 para fins de dar suporte às 

atividades de gestão desenvolvidas pelo CONTRATANTE junto ao Hospital Estadual do Centro-

Norte Goiano (HCN), e 

- Considerando que a CONTRATADA encaminhou Proposta para inclusão acima mencionada e 

que ela atende às necessidades do IMED,  

têm entre si justo e contratado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

EMERGENCIAL (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas.  

1.  OBJETO:   

1.1. O presente Instrumento tem por objeto acrescentar uma impressora colorida EPSON 
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WF-5290 junto ao Contrato de Outsourcing de Impressoras pelo valor mensal da taxa 

operacional de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) acrescido da quantia de R$ 0,58 (cinquenta 

e oito centavos) por cada impressão colorida, conforme e nos termos dispostos na Proposta 

anexa e cujos valores serão devidos após a instalação do equipamento. 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato Emergencial que não tenham sido expressamente 

alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas no 

Contrato Emergencial e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste 

Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes 

e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre 

as Partes). 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no 

Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, ele 

produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for 
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assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser 

entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-GO, 08 de dezembro de 2021. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

__________________________________________________________ 

DW SERVICE LTDA. 

José Carlos de Aquino Moura 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ____________________________   2)_______________________________ 

Nome:           Nome:      

R.G.:           R.G.:      

C.P.F:          C.P.F.:      
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PROPOSTA COMERCIAL 
PARA SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDA                                                  

 
 

 
 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
 
       
PPrreezzaaddoo  CClliieennttee,, 
 
 Tendo em vista o compromisso da BROTHER e DIGITAL WORLD, em estar oferecendo 

aos seus clientes, o mais recente desenvolvimento tecnológico do segmento, acreditamos estar 

contribuindo para o fortalecimento dos nossos laços de parceria, estabelecendo assim processos 

de qualidade aliados a produtividade. 

  

Buscamos munir nossos parceiros com soluções de ponta. Informamos através desta os 

recursos da EPSON WF5290, no intuito de atualizar e difundir novas tecnologias no mercado, 

cujas características especificamos logo abaixo. 

 

Com a certeza de estarmos em conformidade com as expectativas de V.Sª, colocamo-nos 

à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

  
AAtteenncciioossaammeennttee,,  
  
  
  

 

Joarez Fernando 

Vendas Corporativa 

+55 (62) 98408-8707 

   E-mail: joarez.vendas@xdigital.com.br 
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CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAANNCCEEIIRRAASS  PPAARRAA  LLOOCCAAÇÇÃÃOO  

QQTTEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  VVAALLOORR  MMEENNSSAALL  
VVrr..  UUnniittáárriioo  

PPáággiinnaass  
iimmpprreessssaass  AA44  

0011  EEPPSSOONN  WWFF--55229900  TTaaxxaa  OOppeerraacciioonnaall  RR$$  332200,,0000  
VVrr..  PPáággiinnaa  

RR$$00,,5588    

 
 
CONTRATO INCLUI:  

 Assistência técnica especializada e reposição de peças, bem como manutenção preventiva e 
corretiva; 

 Locação do equipamento e software de gestão 
 Suprimentos, toner, fotorreceptor e fusor  (exceto papel) 
 Suporte de analista e treinamento; 
 Leitura mensal; 
 Atendimento on-site -site (no local) 
 
 PRAZO DE ENTREGA E VALIDADE 
 O prazo de entrega do equipamento será 20 (Vinte) dias após confirmação. Validade da proposta 
10 dias. 
 
 
 
Goiânia, 06 de novembro  de 2021. 
 
 

 

 

 

 

Joarez Fernando 

Vendas Corporativa 

+55 (62) 98408-8707 

   E-mail : joarez.vendas@xdigital.com.br   



Impressora colorida, compacta, de alta produtividade
e com baixos custos de operação

A WorkForce® Pro WF-C5290 utiliza tecnologia PrecisionCore® e inclui um 
sistema de bolsas de tinta substituíveis inovador que minimiza as intervenções e 
reduz o custo total de impressão em até 45% comparado com as impressoras 
laser coloridas1, sem afetar a produtividade.

Esta impressora compacta é ideal para grupos de trabalho pequenos bastante 
ativos que tenham utilizado impressoras laser e queiram reduzir custo e 
aumentar a produtividade. A WF-C5290 atinge velocidades de impressão de até 
34 ppm (em preto/em cores)†† e a primeira página é impressa sem precisar 
esperar um aquecimento inicial.

Sistema de Bolsas de Tinta Substituíveis (RIPS)

WIRELESS l IMPRIME l ETHERNET l PCL/PS

WF-C5290
Im

pressora W
orkForce

® Pro
 WorkForce® Pro

Principais características

Alta velocidade de impressão sem necessidade de aquecimento —  até
34 ppm (em preto/em cores) †† e saída rápida da primeira folha (4,8 segundos em 
preto, 5,3 segundos em cores).

Redução de custos — custo de impressão até 45% menor comparado 
com laser colorida1.

Integração com soluções corporativas da Epson — compatível com 
Epson Device Admin e Epson Print Admin para controlar os custos, 
aumentar a produtividade e habilitar a segurança.

· 

· 

· 

Desenvolvida para uso exclusivo com as bolsas de tinta Epson*.

®
Consume até 90%

menos energia vs. laser2
Bolsas de tinta (RIPS)



www.epson.com.br
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:

Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 
(32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® 
(32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP 
Professional x64 Edition, Windows Server® 2016, Windows 
Server® 2012 R27, Windows Server® 20127, Windows Server® 
2008 R27, Windows Server® 20087, Windows Server® 2003 
R27, Windows Server® 20037, Mac® OS X 10.6.8 – 10.13.x8

Compatível com Epson Device Admin, Epson Print Admin

Papel sul�te/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 
cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm)
Ofício (21,6 cm x 35,6 cm)
Ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), Ofício ou folio (21,6 x 33 cm), Ofício México 
(21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (210 x 
29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 
(10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 
6,4 x 12,7 cm - Max. 21,6 x 600 cm)
Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sul�te/comum, papel 
reciclado e papéis fotográ�cos para jato de tinta 

Nº 10 (10,5 × 24,1 cm)
64 g/m2 - 256 g/m2

Padrão: 330 folhas (250 folhas x 1 bandeja frontal + 80 folhas alimentador traseiro)
Máxima: 830 folhas (com bandeja opcional de 500 folhas)
150 folhas de papel sul�te/comum

Colorido de 2.4" 
Funcionamento: 10 ° a 35 °C
Armazenamento: -20 ° a 40 °C
Funcionamento: 20 - 80%
Armazenamento: 5 - 85% (sem condensação)
Potência: 6.8B (A)
Pressão: 55dB (A)
Voltagem nominal: CA 100 - 240 V Universal (automático)
Frequência nominal: 50 - 60 Hz
Corrente nominal: 0,9 - 0,5 A
Modo em operação: 21 W ISO 24712
Modo em espera: 7 W
Modo em repouso: 1,2 W
Modo desligado: 0,2 W
Certi�cação ENERGYSTAR®

0.2 kWh

Aberto: 42,5 x 57,8 x 44,9 cm 
Fechado: 42.5 x 53,5 x 35,7 cm
Peso: 15,3 Kg
Impressora Epson WorkForce® Pro WF-C5290, manual de instalação, CD-ROM 
com drivers, cabo de energia, 4 bolsas de tinta DURABrite® Ultra de 
inicialização (preta, ciano, magenta, amarela), bandeja de saída
Indonésia
Driver de impressora Epson, emulação de driver PCL 53, emulação de driver
PCL 63, PostScript 3, Document Capture Pro

DURABrite® Ultra (resistente à agua, às manchas e à descoloração)
Ciano, magenta, amarela e preta
4 bolsas de tinta individuais
T941 tamanho padrão preto, ciano, magenta, amarelo. 
Rendimento páginas ISO: em preto 5.000, em cores 5.000, T942 tamanho XL em preto.
Rendimento páginas ISO: em preto 10.000. A Epson recomenda somente o uso de tinta 
original para garantir o melhor rendimento e qualidade de impressão e não arriscar a 
garantia original*
  
Economize até 50% em papel com impressão automática frente e verso
Certi�cação ENERGY STAR®

De acordo com as regras RoHS

C11CG05301
C12C932871
T671600
T941120-AL
T941220-AL
T941320-AL
T941420-AL
T942120-AL

WorkForce® Pro WF-C5290  
Bandeja de papel opcional de 500 folhas 
Caixa de manutenção
Bolsa de tinta preta      T941 
Bolsa de tinta ciano      T941 
Bolsa de tinta magenta T941 
Bolsa de tinta amarela  T941 
Bolsa de tinta preta      T942 

WorkForce® Pro WF-C5290

EPSON, DURABrite®, PrecisionCore® e WorkForce® são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrada EPSON Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrada e Better Products for a Better Future, Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais da Seiko 
Epson Corporation. Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Mac OS é uma marca comercial da Apple Inc. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais de Google Inc. Windows,Windows Server e Windows Vista são marcas registradas ou marcas 
comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou em outros países. Wi-Fi Direct® é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIEDTM é uma marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas.          
A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. CPD: LP101187 10/18

* Este produto usa somente bolsas de tinta originais Epson. Outras marcas e suprimentos de tinta não são compatíveis,  e mesmo quando sejam 
descritas como compatíveis, podem não funcionar corretamente.
† As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. Os tempos de impressão exatos 
variam dependendo da con�guração do sistema, do software e da complexidade das páginas. Para obter mais informações acesse 
www.epson.com.br/velocidade †† As velocidades máximas de impressão são medidas com padrões de texto na modalidade rascunho em papel 
sul�te/comum. Os tempos exatos de impressão variam de acordo a con�guração do sistema, do software e da complexidade das páginas.            
|1 - A economia de energia é comparada com as impressoras laser coloridas mais vendidas e disponíveis com preços de até $499 (USD) e até 
30 ppm, em dezembro de 2016. O cálculo baseia-se na impressão contínua com os cartuchos da mais alta capacidade. A economia exata de 
energia irá variar de acordo com a utilização do produto. | 2 - A economia de energia é comparada com as impressoras e multifuncionais laser 
coloridas mais vendidas com preços de até $499 (USD), em dezembro de 2016. A economia exata de energia irá variar de acordo com o modelo 
e utilização do produto. | 3- Nem todos os sistemas têm suporte para impressão PCL. | 4 - Um ciclo de trabalho mensal de até 45.000 páginas 
é o nível mais alto que um usuário pode esperar em um mês baseado no funcionamento quase constante de um equipamento deste tipo. Não 
é aconselhável fazer este ciclo de trabalho neste equipamento. Para obter a máxima durabilidade do equipamento mantenha um ciclo de 
trabalho recomendado de 2.500 páginas por mês. | 5 - A maioria das funções necessita de uma conexão da impressora a Internet e também 
um dispositivo habilitado para Internet e/ou e-mail. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect e dispositivos e 
aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect. | 6 - Wi-Fi CERTIFIEDTM: o nível de rendimento depende do alcance do roteador 
utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer software da impressora. | 7 - Somente a impressão e a digitalização são compatíveis com OS Windows 
Server. | 8 - Alguns aplicativos e/ou funções podem ser incompatíveis com Mac OS X. | 9 - É necessário acesso à Internet para instalar os drivers 
e o software de OS X. | 10 - Os rendimentos das bolsas de tinta estão baseados em testes de acordo com os padrões ISO/IEC 24711 com 
metodologia Epson de impressão contínua em modo pré-determinado.O rendimento das bolsas de tinta varia consideravelmente de acordo com 
as imagens impressas, os ajustes de impressão, a temperatura e a umidade. O rendimento pode ser menor quando se imprime com pouca 
frequência ou usando predominantemente uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e manutenção da 
impressora, e todas as cores devem estar instaladas para a impressão. Para maior qualidade de impressão, parte da tinta das bolsas de tinta 
inclusas é utilizada para a inicialização da impressora, �cando uma quantidade variável de tinta nas bolsas de tinta depois que se ativa o sinal de 
“trocar bolsa de tinta”.

 

 

 Geral
Visor LCD
Temperatura 

Umidade relativa

Nível de ruído em operação

Requisitos de energia

Consumo de energia (aproximado)

TEC - Typical Electricity Consumption
(consumo típico de eletricidade)
Dimensões (L x P x A) e Peso

 O que há na caixa
 

País de origem
Software disponível9

 Tinta
Tinta pigmentada
Paleta de tinta
Con�guração do kit de tintas
Bolsas de tinta de substituição10 

  Características ecológicas

 Informação de produtos

   

 

WIRELESS l IMPRIME l ETHERNET l PCL/OS

Cabeça de impressão PrecisionCore® 4S com sistema jato de 
tinta de 4 cores
800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor
Epson ESC/P-R, emulação PCL 53, emulação PCL 63, emulação Postscript 3
3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável
4800 x 1200 dpi de resolução otimizada
24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex
15 ISO ppm (em preto/em cores), duplex
34 ppm (em preto/em cores)
4,8 segundos em preto, 5,3 segundos em cores
Até 2.500 páginas
Até 45.000 páginas
Sim

Sistema de Bolsas
de Tinta Substituíveis (RIPS)

T941 ou T942
 

Produtos substituíveis e opcionais:

Bandeja de papel
opcional de 500 folhas

C12C932871

Caixa de manutenção
fácil de substituir

T671600

 Impressão
Tecnologia de impressão 
  
Con�guração dos injetores
Linguagem de impressão
Tamanho mínimo da gota de tinta
Resolução máxima de impressão
Velocidade de impressão ISO†  

Velocidade de impressão no modo Rascunho†† 

Tempo de saída da primeira página 
Ciclo de trabalho mensal recomendado4

Ciclo de trabalho mensal máximo4  
Duplex automático
 Impressão Wireless
Epson ConnectTM  Solutions5 

Outros
 Segurança
Características de segurança

 Conectividade
Conectividade padrão 

Protocolos de rede
Protocolos de impressão em rede 

Protocolos para gestão de redes  

Segurança WLAN
 Sistemas operacionais
Compatibilidade

 Soluções
Epson Open Platform
 Utilização do papel
Suporte de papel sem PC 

Tamanho máximo
Folhas individuais

Tipos

Distribuidor/Revenda Autorizado (a):

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
www.epson.com.br/meioambiente

USB de alta velocidade (compatível com a especi�cação USB
2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n)6, interface Ethernet
(1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®6

TCP/IP v4, TCP/IP v6
LPD, IPP, Porta 9100, WSD
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, 
SLP, WSD, LLTD
WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES)  

Envelopes
Peso do papel suportado
Capacidade de entrada de papel  

Capacidade da bandeja de saída

Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print®, Remote 
Print Driver
Apple® AirPrint®, Google Cloud PrintTM, MopriaTM Print Service

Certi�cação do número de PIN para liberação de tarefas, acesso de controle 
de usuário, con�guração de impressora e de rede através de Web Con�g 
usando o endereço IP da impressora, segurança SSL / TLS, IPsec. 

•  Economize até 50% de papel com
    impressão / cópias frente e verso automática
  •  Certificação ENERGY STAR®  

• Baixíssimo consumo de energia:
    de 7 W em modo de espera
• Desenvolvidos para fácil reciclagem 
• De acordo com as normas RoHS

Características Ecológicas
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