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JOSUÉ R. DA SILVA EIRELI-ME 
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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO -MA 

ATT.: SETOR DE COMPRAS. 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sª., à nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros 

ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos na 

Edital. 

 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 

NOME DA EMPRESA: JOSUE R. DA SILVA EIRELI ME. 

CNPJ/MF: 07.852.527.0001-93 

I.E.: 19.466.886-0 

I.M.: 094.795-4 

ENDEREÇO: Rua Tersandro Paz, 2162. 

BAIRRO: Centro /Sul CIDADE/UF: Teresina Piauí CEP: 64.001-380.  

FONE: (86) 3221-8618 /3083-0435 

E-Mail: casadocartuchopi@gmail.com 
NOME PARA CONTATO: JOSUÉ SILVA 

02 – DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil  

Conta Corrente Nº: 133.000-4 Agencia n.º: 4249-8 

JOSUE R DA SILVA EIRELI –M 
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER COM RECARGAS: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUNAT V. UNIT 
V. MENSAL V. ANUAL 

 

01 

Impressora digital laser, led ou equivalente monocromática A4,  franquia de 
5.000 impressões por mês, com a seguintes especificações mínimas: 
Velocidade mínima de impressão 34 pag/minuto em tamanho A4. Funções de 
Impressão; Resolução mínima de impressão 1.200x1.200 Dpi; Zoom 25% a 
400%; Cópias múltiplas até 999 páginas; Processador mínimo 400MHz; 
Gaveta com capacidade mínima para 250 fls A4 e/ou Ofício.  ADF p/ no mínimo 
100 folhas; DUPLEX em cópia e impressão; Ciclo mensal mínimo: 80.000 
impressões; HD interno de no mínimo 160GB; Conexão mínima USB 2.0, 
Rede 10/100; Memória de no mínimo - 256 MB. O equipamento deve ainda: 
Suportar Microsoft Windows XP Professional, Windows 7 (ou superior), 
incluído Driver e Software para impressão. Possuir manuais de instruções em 
português inclusos; Acompanhar cabos de força, de rede (par-trançado 
categoria 5 e ou 6 com, mínimo de, 1.50 metros) e USB inclusos. Tensão da 
rede elétrica local: 220 V. Manutenção e serviços de assistência técnica, para 
manter em plena operação todos os equipamentos integrantes do serviço, 
incluindo a reposição de componentes operacionais –fusores, reveladores, 
cilindros ou quaisquer outras peças – sem limite de cópias/digitalizações.  é 
de responsabilidade da contratada que deve realizá-las pró-ativamente, sem 
a necessidade de abertura de chamado ou ordem de serviço. Deverão ser 
fornecidas até 51 MÁQUINAS( sendo 20 SEMAPF, 15 SEMED, 10 SEMUS, 6 
SEMASC) com no máximo 2 anos de uso. 

 

Und 51 R$500,00 R$25.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$306.000,00 

02 

 

Impressora Multifuncional digital laser, led ou equivalente, monocromática A4, 
franquia de 8.000 impressões por mês, com a seguintes especificações 
mínimas: Velocidade mínima de impressão 34 pag/minuto em tamanho A4. 
Funções de Impressão, cópia e digitalização; Resolução mínima de impressão 
1.200x1.200 Dpi; Zoom 25% a 400%; Cópias múltiplas até 999 páginas; 
Processador mínimo 400MHz; Gaveta com capacidade mínima para 250 fls 
A4 e/ou Ofício.  ADF p/ no mínimo 100 folhas; DUPLEX; Ciclo mensal mínimo: 
80.000 impressões; HD interno de no mínimo 160GB; Conexão mínima USB 
2.0, Rede 10/100; Memória de no mínimo - 256 MB. O equipamento deve 
ainda: Suportar Microsoft Windows XP Professional, Windows 7 (ou superior), 
incluído Driver e Software para impressão. Possuir manuais de instruções em 
português inclusos; Acompanhar cabos de força, de rede (par-trançado 
categoria 5 e ou 6 com, mínimo de, 1.50 metros) e USB inclusos. Tensão da 
rede elétrica local: 220 V. Manutenção e serviços de assistência técnica, para 

Und 43 R$550,00 

 

 

 

 

 

R$23.650,00 

 

 

 

 

 

R$283.800,00 
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manter em plena operação todos os equipamentos integrantes do serviço, 
incluindo a reposição de componentes operacionais - fusores, reveladores, 
cilindros ou quaisquer outras peças –, sem limite de cópias/digitalizações.  é 
de responsabilidade da contratada que deve realizá-las pró-ativamente, sem 
a necessidade de abertura de chamado ou ordem de serviço. Deverão ser 
fornecidas até 43 MÁQUINAS (sendo 20 SEMAPF,15 SEMED, 06 SEMUS,02 
SEMASC) com no máximo 2 anos de uso. 

03 

Impressora Multifuncional a Jato de Tinta, com reposição mensal de 1 kit de 
tinta, e a seguintes especificações mínimas: Tanque de tinta nas cores: Preto, 
Ciano, Magenta e Amarelo, bisnagem de no mínimo 3 pico litros. Funções de 
impressão, cópia e digitalização. IMPRESSÃO: Rendimento mínimo de 6.000 
páginas em preto e 7.000 páginas em cores; Resolução máxima de impressão: 
5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão em preto 33 ppm e colorido 15 ppm; 
Número de cópias: 1 ou 20. Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de 
A4. Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10x15cm. Capacidade de saída do 
papel: 30 folhas de A4. Suportar Microsoft Windows XP Professional, Windows 
7 (ou superior), incluído Driver e Software para impressão. Possuir manuais 
de instruções em português inclusos; Acompanhar cabos de força, de rede 
(par-trançado categoria 5 e ou 6 com, mínimo de, 1.50 metros) e USB inclusos. 
Tensão da rede elétrica local: 220 V. Manutenção e serviços de assistência 
técnica, para manter em plena operação todos os equipamentos integrantes 
do serviço, incluindo a reposição de componentes operacionais - fusores, 
reveladores, cilindros ou quaisquer outras peças –, sem limite de 
cópias/digitalizações.  é de responsabilidade da contratada que deve realizá-
las pró-ativamente, sem a necessidade de abertura de chamado ou ordem de 
serviço. Deverão ser fornecidas até 46 MÁQUINAS (sendo 20 SEMAPF, 10 
SEMED, 10 SEMUS, 6 SEMASC) com no máximo 2 anos de uso. 

 

Und 46 R$400,00 R$18.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

R$220.800,00 

04 

Scanner de mesa profissional com a seguintes especificações mínimas: A4 duplex, 
resolução de saída: 1.200 dpi, velocidade em P&B colorido 300dpi: 25ppm/50ipm, 
fonte de alimentação: através de fonte externa, sensor de imagem: dual cis. Possuir 
manuais de instruções em português inclusos; Acompanhar cabos de força, de rede 
(par-trançado categoria 5 e ou 6 com, mínimo de, 1.50 metros) e USB inclusos. 
Tensão da rede elétrica local: 220 V. Manutenção e serviços de assistência técnica, 
para manter em plena operação todos os equipamentos integrantes do serviço, 
incluindo a reposição de componentes operacionais, sem limite de digitalizações,  é de 
responsabilidade da contratada que deve realizá-las pró-ativamente, sem a 
necessidade de abertura de chamado ou ordem de serviço. Deverão ser fornecidas até 
26 MÁQUINAS ( sendo 15 SEMAPF, 06 SEMED, 3 SEMUS, 2 SEMASC) com no 
máximo 02 anos de uso.  
 

 

Und 26 R$400,00 

 

 

 

 

R$10.400,00 

 

 

 

 

R$124.800,00 
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05 Recarga de toner adicional  Impressora descrita no item 01. Und 406 R$120,00 R$48.720,00 R$584.640,00 

06 Recarga de toner adicional – Impressora descrita no item 02. Und 382 R$120,00 R$45.840,00 R$550,080,00 

07 
Recarga de tinta adicional (Preto, Ciano, Magenta ou Amarelo) – Impressora 
descrita no item 03. 

Und 978 R$100,00 R$97.800,00 R$1.173.600,00 

Dois milhões seiscentos e noventa e três mil e seiscentos e quarenta reais(R$ 2.693.640,00) 

 

 
Prazo de entrega: Conforme o Edital na condição CIF. 

Prazo de validade da Proposta: 100 (Cem) dias a partir da abertura da proposta. 

Garantia: nacional. 

Procedência: Nacional 
 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e 

despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica 

automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão. 

 

Outras Declarações 

1. Aceita integralmente as disposições constantes no edital do certame em apreço bem como de seus anexos e ainda que os serviços a serem 

prestados por esta empresa serão executados de acordo com as exigências estabelecidas no referido Instrumento convocatório e anexos. 

 

2. Não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possui ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei nº.9.854/99. 

 

3. Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar 

com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

 

4.Declara ainda: 

4.1. Que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
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4.2. Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

4.3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

4.4 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

4.5 Atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

4.6 Temos pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.7 Cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.  

4.8 Conhece e aceita as regras determinadas pela Administração, através deste edital e seus anexos. 

 

Teresina 14 de Janeiro de 2022 

 

 

 

_____________________________________ 

Josué Rodrigues da Silva 

Empresário 

CPF: 762.114.523-49 

R.G: 1.472.492 SSP-PI 
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REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 09.558.001/0001-20 – I.E Nº 19.465.761-2 

Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro – Teresina/PI 

Telefone/Fax: 86 3302 3560/3302 356, E-mail: comercial@realjetteresina.com.br 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA 
ATT – SETOR DE COMPRAS 
 
OBS.: ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS TODOS OS FRETES, SEGURO, EMBALAGENS, TAXAS E 
IMPOSTOS. 

Item Descrição  Unidade  Quantidades Valor Unitário Valor Total 

1 

Impressora digital laser, led ou equivalente monocromática A4,  

franquia de 5.000 impressões por mês, com a seguintes 

especificações mínimas: Velocidade mínima de impressão 34 

pag/minuto em tamanho A4. Funções de Impressão; Resolução 

mínima de impressão 1.200x1.200 Dpi; Zoom 25% a 400%; 

Cópias múltiplas até 999 páginas; Processador mínimo 400MHz; 

Gaveta com capacidade mínima para 250 fls A4 e/ou Ofício.  

ADF p/ no mínimo 100 folhas; DUPLEX em cópia e impressão; 

Ciclo mensal mínimo: 80.000 impressões; HD interno de no 

mínimo 160GB; Conexão mínima USB 2.0, Rede 10/100; 

Memória de no mínimo - 256 MB. O equipamento deve ainda: 

Suportar Microsoft Windows XP Professional, Windows 7 (ou 

superior), incluído Driver e Software para impressão. Possuir 

manuais de instruções em português inclusos; Acompanhar cabos 

de força, de rede (par-trançado categoria 5 e ou 6 com, mínimo 

de, 1.50 metros) e USB inclusos. Tensão da rede elétrica local: 

220 V. Manutenção e serviços de assistência técnica, para manter 

em plena operação todos os equipamentos integrantes do serviço, 

incluindo a reposição de componentes operacionais –fusores, 

reveladores, cilindros ou quaisquer outras peças – sem limite de 

cópias/digitalizações.  é de responsabilidade da contratada que 

deve realizá-las pró-ativamente, sem a necessidade de abertura de 

chamado ou ordem de serviço. Deverão ser fornecidas até 51 

MÁQUINAS( sendo 20 SEMAPF, 15 SEMED, 10 SEMUS, 6 

SEMASC) com no máximo 2 anos de uso. 

12 meses 51 Impresoras R$ 680,00 R$ 34.680,00 

2 

Impressora Multifuncional digital laser, led ou equivalente, 

monocromática A4, franquia de 8.000 impressões por mês, com a 

seguintes especificações mínimas: Velocidade mínima de 

impressão 34 pag/minuto em tamanho A4. Funções de Impressão, 

cópia e digitalização; Resolução mínima de impressão 

1.200x1.200 Dpi; Zoom 25% a 400%; Cópias múltiplas até 999 

páginas; Processador mínimo 400MHz; Gaveta com capacidade 

mínima para 250 fls A4 e/ou Ofício.  ADF p/ no mínimo 100 

folhas; DUPLEX; Ciclo mensal mínimo: 80.000 impressões; HD 

interno de no mínimo 160GB; Conexão mínima USB 2.0, Rede 

10/100; Memória de no mínimo - 256 MB. O equipamento deve 

ainda: Suportar Microsoft Windows XP Professional, Windows 7 

(ou superior), incluído Driver e Software para impressão. Possuir 

manuais de instruções em português inclusos; Acompanhar cabos 

de força, de rede (par-trançado categoria 5 e ou 6 com, mínimo 

de, 1.50 metros) e USB inclusos. Tensão da rede elétrica local: 

220 V. Manutenção e serviços de assistência técnica, para manter 

em plena operação todos os equipamentos integrantes do serviço, 

incluindo a reposição de componentes operacionais - fusores, 

reveladores, cilindros ou quaisquer outras peças –, sem limite de 

cópias/digitalizações.  é de responsabilidade da contratada que 

deve realizá-las pró-ativamente, sem a necessidade de abertura de 

chamado ou ordem de serviço. Deverão ser fornecidas até 43 

MÁQUINAS (sendo 20 SEMAPF,15 SEMED, 06 SEMUS,02 

SEMASC) com no máximo 2 anos de uso. 

12 meses 43 Impressoras R$ 790,00 R$ 33.970,00 

PR2022.01/CLHO-03685 - Pág 48

mailto:comercial@realjetteresina.com.br


 

REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
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3 

Impressora Multifuncional a Jato de Tinta, com reposição mensal 

de 1 kit de tinta, e a seguintes especificações mínimas: Tanque de 

tinta nas cores: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo, bisnagem de no 

mínimo 3 pico litros. Funções de impressão, cópia e digitalização. 

IMPRESSÃO: Rendimento mínimo de 6.000 páginas em preto e 

7.000 páginas em cores; Resolução máxima de impressão: 5760 x 

1440 dpi; Velocidade de impressão em preto 33 ppm e colorido 

15 ppm; Número de cópias: 1 ou 20. Capacidade de entrada do 

papel: 100 folhas de A4. Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 

10x15cm. Capacidade de saída do papel: 30 folhas de A4. 

Suportar Microsoft Windows XP Professional, Windows 7 (ou 

superior), incluído Driver e Software para impressão. Possuir 

manuais de instruções em português inclusos; Acompanhar cabos 

de força, de rede (par-trançado categoria 5 e ou 6 com, mínimo 

de, 1.50 metros) e USB inclusos. Tensão da rede elétrica local: 

220 V. Manutenção e serviços de assistência técnica, para manter 

em plena operação todos os equipamentos integrantes do serviço, 

incluindo a reposição de componentes operacionais - fusores, 

reveladores, cilindros ou quaisquer outras peças –, sem limite de 

cópias/digitalizações.  é de responsabilidade da contratada que 

deve realizá-las pró-ativamente, sem a necessidade de abertura de 

chamado ou ordem de serviço. Deverão ser fornecidas até 46 

MÁQUINAS (sendo 20 SEMAPF, 10 SEMED, 10 SEMUS, 6 

SEMASC) com no máximo 2 anos de uso. 

12 meses 46 Impressoras R$ 450,00 R$ 20.700,00 

4 

Scanner de mesa profissional com a seguintes especificações 

mínimas: A4 duplex, resolução de saída: 1.200 dpi, velocidade 

em P&B colorido 300dpi: 25ppm/50ipm, fonte de alimentação: 

através de fonte externa, sensor de imagem: dual cis. Possuir 

manuais de instruções em português inclusos; Acompanhar cabos 

de força, de rede (par-trançado categoria 5 e ou 6 com, mínimo 

de, 1.50 metros) e USB inclusos. Tensão da rede elétrica local: 

220 V. Manutenção e serviços de assistência técnica, para manter 

em plena operação todos os equipamentos integrantes do serviço, 

incluindo a reposição de componentes operacionais, sem limite de 

digitalizações,  é de responsabilidade da contratada que deve 

realizá-las pró-ativamente, sem a necessidade de abertura de 

chamado ou ordem de serviço. Deverão ser fornecidas até 26 

MÁQUINAS ( sendo 15 SEMAPF, 06 SEMED, 3 SEMUS, 2 

SEMASC) com no máximo 02 anos de uso.  

12 meses 26 impressoras R$ 400,00 R$ 10.400,00 

5 Recarga de toner adicional  Impressora descrita no item 01. Unidade 406 recargas R$ 220,00 R$ 81.200,00 

6 Recarga de toner adicional – Impressora descrita no item 02. Unidade 382 recargas R$ 220,00 R$ 84.040,00 
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7 
Recarga de tinta adicional (Preto, Ciano, Magenta ou Amarelo) – 

Impressora descrita no item 03. 
Unidade 978 recargas R$ 75,00 R$ 73.350,00 

TOTAL DA PROPOSTA .................... > R$ 338.340,00 
 

 
Teresina(PI), 17 de JANEIRO  de 2022 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________ 

REALJET INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA. 

Otavio Augusto Martins Melo 

Sócio Administrador 

CPF: 840.561.853-87  -   RG: 9499793-4 SSP/MA 
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