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PRODUTO, SERVIÇOS DE INFORMATICA

1

Fornecimento de profissional para o apoio na mudança do escritório da CBV

1. Escopo de Atendimento
Contratação de empresa para prestação de serviço de apoio para mudança de escritório, com alocação de 3 (três) profissionais com expertise de
atendimento Nível 1 (básico – N1) para o escritório da CBV.

2. Escopo do Profissional de Nível 1 (básico ‐ N1)
• Apoio no embalo, desembalo e identificação de equipamentos de informática (desktop, notebook, impressoras, monitores, dispositivos diversos).
• Montagem, instalação e configuração de hardware (desktop, notebook, impressoras, dispositivos diversos, sistemas operacionais).
• Apoio nos ajustes em sistemas operacionais: Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8.
• Apoio para religar os equipamentos, com a devida conexão aos serviços da rede local e internet.
• Conhecimentos básicos no produto Microsoft Office.
• Configuração para instalação da utilização da impressora corporativa.
• Bom trato no atendimento ao usuário final.

3. Horário de atendimento
• De segunda à sexta‐feira de 09h00 às 18h00 em um total de 4 dias.
• Intervalo de 1 (uma) hora de almoço.
• Atendimento presencial.

4. Vínculo empregatício
Não se estabelece qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte do cliente, com relação aos profissionais que a empresa contratada
empregar para a execução dos serviços contratados.

As despesas de deslocamento, alimentação e hospedagens, eventualmente necessárias à execução dos serviços, na cidade do Rio de Janeiro, serão de
responsabilidade da empresa contratada.

5. Condições Gerais
Todos os impostos, taxas e encargos trabalhistas incidentes direta ou indiretamente sobre os serviços contratados deverão estar inclusos na proposta
comercial.

6. Proposta comercial
Informar o valor do homem/hora para a contratação.

Informar os valores individual e total para a contratação.
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