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RUA ARTESÃO MANOEL BARROS, 94— TIRADENTES 
TEL.: (88) 9 977 1.0055/CEP: 63.031-130 

JUAZEIRO DO NORTE - CE 

PROPOSTA CONSOLIDADA 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os 

da Lei n 8.666/93 e Lei rf° 1O.2O/2OO2, bem como às cláusulas e cõndições da modalidade 

Pregão n ° 2018.06.14.L\J - 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada 

Licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, 

caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação 

Obieto: Contratação de serviços a serem prestados na locaçdo de máquinas reprográficas, 

incluindo fornecimento de toner, revelador, cilindro e peças de reposição, bem como 

manutenção preventiva e corretiva, destinadas ao atendimento das necessidades 

administrativas de diversas Secretarias d-o Município de Farias Brito/CE, conforme 

especificações apresentadas a seguir. 

Item 1 Especificação 	 . 	 unid Qtde. IVaIoruntrio  f Valor Total 

0001 	Locação 	de 	três 	(3) 	impressoras Més 	12 0$ 5.296,50 R$ 63.558,00 

multifuncionais 	 monocromáticas 

copiadora/impressõra/scanner 	em 	cores 	e 
preto e branco, resolução 1.200x1 .200dpi, 

duplex padrão com frente/verso autornétc, 

suporta 	tamanhbs 	de 	papel 

A4/A5/Cartaf0fíci, com capacidade para 300 

folhas 	de 	papel, 	compatibilidade 	com 

Sistemas Operaçionais Winows/Mac/Liriux, 

USB 2.0 hi-speed, memória padrão Z56M13 

RAM, display de iluniinaçéo Ied, recursos d 

impressão 	privada 	baseada 	em 	memória 

RAM, 	35 	pg./minuto e 	50.000 pág/mês, 
destinadas ao atendimentõ das necessidades 
da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE.  

Mês .12 R$ 1.765,50 R$ -21.186,00 0002 	Locação de uma (1) impressora multifuncional -  
mono c ro m é t ca 

copiadora/impressora/scanrier 	em 	cores 	e 

preto e branco, resolução 1 .200x1 z200dpi, 
dLplex padrão com frente/verso automático, 
suporta 	tamanhos 	de 	papel 

A41A5/Carta/Ofício, com capacidade para 300 
folhas 	de 	papel, 	compatibilidade 	com - 

Sistemas Operacionais Windows/Mac/Linux, 

USB 2.0 hi- speed, memória padrão 256M13 
RAM, display de iluminação ted, recursos de 

impressão 	privada 	baseada 	em. memória 

RAM, 35 pág./minuto e 50.000k pág./mês, 

destinada ao atendimento das necessidades 

da 	Secretaria 	Municipal 	de 	Educação 	do 

Município de Farias Brito/CE.  

0003 Locação 	de 	uma 	(1) 	impressora 	sistema Mês 12 R$ 3.531,00 R$ 42.372,00 

multifuncional 	 monocromático 

impressora/copiadora/scanner em 	cores 	e 

preto 	e 	branco 	em 	redé, 	resolução 	1 
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.800x600dpi, duplex padrão com frente/verso 

automático, suporta tamanhos de papel 

A5/A41A3/Ofício/CartalDuplo carta, memória 

padrão 1 Gi RAM, gaveta principal de. 500 

folhas e by-pass para até 100 folhas, USB 2.0 

hi-speed, compatibilidade com Sistemas 

Operacionais Windows/LinuxlNovel/Unix, 

dispia em cores de 4,3 polegadas touch 

screen, 30 pág./minuto e 100.000 pág./mês, 

destinada ao atendimento das necessidades 

da Secretaria Municipal d Educação do 

Município de Farias Brito/CE. . 

0004 	Locação de uma (1) impressora multifuncional Mês 	12 	R$ 1.765,50 	R$ 21.186,00 

monocromática 
copia dora/impressora/scanner em cores e 

preto e branco, resolução 1 .200x1 .200dpi, 

duplex padrão com frente/verso, automático, 

suporta tamanhos de papel 

A41A5/Càrta/Ofício, com capacidade para 300 

folhas de papel, compatibilidade com, 

Sistemas Operacionais Windows/Mac/Linux, 

USB 2.0 hi speed, memória padro 256M13 

RAM, display de iluminação led, recursos de 

impressão privada baseada em memória 

RAM, 35 pág./minuto e 50.000 pág./mês, 

destinada ao atendimento das necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Farias Brito/CE  

Valor Total: 	 R$ 148.302,00 

Valor Total da Proposta: R$ 148.30200 - Cento e Quarenta e Oito Mil Trezentos e Dois Reais. 

Proponente: Sarnara Dn iz Alexandre - ME 

Endereço: Rua Luiz Gonzaga n 2  94, Tiradentes, Juazeiro do Norte —CE 
CNPJ/CPF: 12J95.922/0001-0 
Data da Abertura: 23 d,Junho cio 20181 

Hotário: 09:00 Horas 

Prazo de Execuçao: Confi.rme Edital. 
(W Validade da Proposto GO (sessenta) dias 	 (nnj doras  

Samar D!fflz exandre 
Juazeiro do Norte -  CE, 8 de Junho de 2018. 
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Assinatura do Proponente 


