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TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL

Processo Administrativo
Pregao Presencial No.

7908
G00034 /2017

As 09:37 do dia 12/07/2017 , apos a
Sr(a). EDSON CARLOS PEREIRA
item(ns):

analise

do

resultado do Pregao Presencial No. G00034 /2017 o pregoeiro(a)
ADJUDICAM ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) respectivo(s)

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA EPP
ITEM

DESCRICAO
1

MARCA

LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL - 5000 COPIAS KYOCERA
Copiadora Multifuncional preto e branco, com fran
quia de 5.000 (cinco mil) copias/mes, nova em lin
ha de producao, de primeiro uso, para uso em rede
/computador. Com as seguintes funcoes: Impressor
a Multifuncional preto e branco, velocidade de 35
ppm; visor de tela LCD de 5 linhas; resolucao de
600x600 DPI; memoria minima de 500 MB, ciclo fun
cionamento mensal maximo de 10.000 paginas por me
s; capacidade de papel padrao de 250 folhas; proc
essador de impressao minimo 400 MHZ; resolucao de
digitalizacao de 600 DPI; conectividade 10/100/1
000 base tx,tcp/ip; usb2.0; tamanho do original a
te Oficio; copias continuas 1 - 999; taxas de zoo
m de 25% a 400%; processador de documentos padrao
com reversao automatica. Voltagem 220v ou 110v (
fornecer transformador caso necessario). Acessori
os: 01 cartucho de tonner, cilindro, drivers de
instalacao, cabos de forca, Manutencao com fornec
imento de pecas e consumiveis (tonner e cilindro)
, pelo periodo 12 meses. Documentacao tecnica que
possibilite, sem necessidade de uso de nenhum ou
tro recurso, a completa averiguacao de conformida
de com estas especificacoes.
2 LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL - 15000 COPIAS KYOCERA
Copiadora Multifuncional preto e branco, com fran
quia de 15.000 (quinze mil) copias/mes, nova em l
inha de producao, de primeiro uso, para uso em re
de/computador. Com as seguintes funcoes: Copiador
a Multifuncional preto e branco, velocidade de 35
ppm; visor de tela LCD de 5 linhas; resolucao de
600x600 DPI; memoria minima de 500 MB, ciclo fun
cionamento mensal maximo de 25.000 paginas por me
s; capacidade de papel padrao de 250 folhas; proc
essador de impressao minimo 400 MHZ; resolucao de
digitalizacao de 600 DPI; conectividade 10/100/1
000 base tx,tcp/ip; usb2.0; tamanho do original a
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VALOR TOTAL
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te Oficio; copias continuas 1 - 999; taxas de zoo
m de 25% a 400%; processador de documentos padrao
com reversao automatica. Voltagem 220v ou 110v (
fornecer transformador caso necessario). Acessori
os: 01 cartucho de tonner, cilindro, drivers de
instalacao, cabos de forca, Manutencao com fornec
imento de pecas e consumiveis (tonner e cilindro)
, pelo periodo 12 meses. Documentacao tecnica que
possibilite, sem necessidade de uso de nenhum ou
tro recurso, a completa averiguacao de conformida
de com estas especificacoes.
3 LOCACAO DE IMPRESSORA DIGITAL COLORIDA-3000 COPIAS BROTHER
Impressora digital colorida com franquia de 3.000
(Tres mil) impressao/mes, nova em linha de produ
cao, de primeiro uso, para uso em rede/computador
. Com as seguintes funcoes: Impressora laser colo
rida, velocidade de impressao de 25 ppm; resoluca
o impressao 2400x600 dpi; memoria padrao de 128MB
; interfaces USB 2.0 e ethernet; capacidade de pa
pel para 250 folhas; tamanho de papel suportado a
te oficio; impressao direta de pendrive; ciclo me
nsal de 10.000 paginas por mes. Voltagem 220v ou
110v (fornecer transformador caso necessario). Ac
essorios: 01 cartucho de tonner (ciano, magenta,
amarelo e preto), cilindro, drivers de instalacao
, cabos de forca, Manutencao com fornecimento de
pecas e consumiveis (tonner e cilindro), pelo per
iodo 12 meses. Documentacao tecnica que possibili
te, sem necessidade de uso de nenhum outro recurs
o, a completa averiguacao de conformidade com est
as especificacoes.
4 LOCACAO DE SCANNER DE MESA
HP
Scanner de mesa com produtividade diaria recomend
ada em ate 3000 paginas. Com as seguintes funcoes
:
Resolucao de Digitalizacao ate 600 dpi, Form
atos dos ficheiros digitalizados BMP, JPG, TIFF,
TIFF (comprimido), Multi-page TIFF, PNG, PDF (nor
mal, normal com imagens, apenas imagem pesquisáve
l, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD,
XML, XLS, OPF, XPS, Capacidade do alimentador au
tomatico Padrao, 60 folhas, Velocidade de digita
lizacao do alimentador Ate 50 ppm/100 ipm (preto
e branco, escala de cinza), Compatibilidade com s
istemas operativos Microsoft® Windows® 7, Windows
® 7 x64, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Wind
ows® XP Home, Windows® XP Professional x64, Conec
tividade Interfaces 1 Hi-Speed USB 2.0, Alimentac
ao Voltagem de entrada de 100 VCA (+/- 10%), 50/6
0 Hz (+/- 3 Hz).
Adjudicados para: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA EPP

2.290,0000

2.290,00

510,0000

510,00

4.110,00

2

CN-SIAM
\033(s13H

CONAM
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

\033&k2S

PAGINA

3

TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA EPP
ITEM

DESCRICAO

MARCA

TOTAL DA ADJUDICACAO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

4.110,00

____________________________
EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro(a)
_

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 7.908/2017
Pregão Presencial nº. 034/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação
de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos
elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de
recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº.
80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo
o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as empresas participantes abaixo
discriminadas.
Item

Unid.

Qtd.

Descrição

Marca

Valor
Unitário/mês

Copiadora Multifuncional preto e branco,
com franquia de 5.000 (cinco mil)
cópias/mês, nova em linha de produção, de

01

Unid.

16

primeiro uso, para uso em rede/computador. Com
as seguintes funções: Impressora Multifuncional
preto e branco, velocidade de 35 ppm; visor de
tela LCD de 5 linhas; resolução de 600x600 DPI;
memória mínima de 500 MB, ciclo
funcionamento mensal máximo de 10.000 páginas
por mês; capacidade de papel padrão de 250
folhas; processador de impressão mínimo 400
MHZ; resolução de digitalização de 600 DPI;
conectividade 10/100/1000 base tx,tcp/ip; usb2.0;
tamanho do original ate Ofício; cópias contínuas
1 – 999; taxas de zoom de 25% a 400%;
processador de documentos padrão com reversão
automática. Voltagem 220v ou 110v (fornecer
transformador caso necessário). Acessórios: 01
cartucho de tonner, cilindro, drivers de instalação,
cabos de força, Manutenção com fornecimento de
peças e consumíveis (tonner e cilindro), pelo
período 12 meses. Documentação técnica que
possibilite, sem necessidade de uso de nenhum
outro recurso, a completa averiguação de
conformidade com estas especificações.
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Kyocera M
2040 DN/L

R$ 450,00
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Copiadora Multifuncional preto e branco,
com franquia de 15.000 (quinze mil)
cópias/mês, nova em linha de produção, de

02

Unid.

06

primeiro uso, para uso em rede/computador. Com
as seguintes funções: Copiadora Multifuncional
preto e branco, velocidade de 35 ppm; visor de
tela LCD de 5 linhas; resolução de 600x600 DPI;
memória mínima de 500 MB, ciclo
funcionamento mensal máximo de 25.000 páginas
por mês; capacidade de papel padrão de 250
folhas; processador de impressão mínimo 400
MHZ; resolução de digitalização de 600 DPI;
conectividade 10/100/1000 base tx,tcp/ip; usb2.0;
tamanho do original ate Ofício; cópias contínuas
1 – 999; taxas de zoom de 25% a 400%;
processador de documentos padrão com reversão
automática. Voltagem 220v ou 110v (fornecer
transformador caso necessário). Acessórios: 01
cartucho de tonner, cilindro, drivers de instalação,
cabos de força, Manutenção com fornecimento de
peças e consumíveis (tonner e cilindro), pelo
período 12 meses. Documentação técnica que
possibilite, sem necessidade de uso de nenhum
outro recurso, a completa averiguação de
conformidade com estas especificações.

Kyocera M
2040 DN/L

R$ 860,00

Brother HL
8350 CDW

R$ 2.290,00

HP Scanjet
Enterprise
Flow

R$ 510,00

Impressora digital colorida com franquia
de 3.000 (Três mil) impressão/mês, nova em

03

04

Unid.

Unid.

02

01

linha de produção, de primeiro uso, para uso em
rede/computador. Com as seguintes funções:
Impressora laser colorida, velocidade de
impressão de 25 ppm; resolução impressão
2400x600 dpi; memória padrão de 128MB;
interfaces USB 2.0 e ethernet; capacidade de
papel para 250 folhas; tamanho de papel
suportado até ofício; impressão direta de
pendrive; ciclo mensal de 10.000 páginas por
mês. Voltagem 220v ou 110v (fornecer
transformador caso necessário). Acessórios: 01
cartucho de tonner (ciano, magenta, amarelo e
preto), cilindro, drivers de instalação, cabos de
força, Manutenção com fornecimento de peças e
consumíveis (tonner e cilindro), pelo período 12
meses. Documentação técnica que possibilite,
sem necessidade de uso de nenhum outro recurso,
a completa averiguação de conformidade com
estas especificações.
Scanner de mesa com produtividade diária
recomendada em até 3000 páginas. Com as
seguintes funções: Resolução de Digitalização até
600 dpi, Formatos dos ficheiros digitalizados
BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), Multipage TIFF, PNG, PDF (normal, normal com
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imagens, apenas imagem pesquisável, MRC),
PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC,
WPD, XML, XLS, OPF, XPS, Capacidade do
alimentador automático Padrão, 60 folhas,
Velocidade de digitalização do alimentador até 50
ppm/100 ipm (preto e branco, escala de cinza),
Compatibilidade com sistemas operativos
Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 x64,
Windows Vista®, Windows Vista® x64,
Windows® XP Home, Windows® XP
Professional x64, Conectividade Interfaces 1 HiSpeed USB 2.0, Alimentação Voltagem
de
entrada de 100 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz).

Itens acima: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. – EPP.
CNPJ. 06.101.609/0001-33
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 12 de julho de 2017.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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