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RELAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

Nº DA REQUISIÇÃO: 0125/2017
Nº do Registro: 0012/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
ERRO: F_plug_microcis() - READ_NOME_CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

WORkING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Marca / Modelo

Medida

Qtde

Preço

Preço Total

1. 0205.002.0002.037 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS . - Cópias
OKIDATA
excedentes coloridas (valor deverá ser de 90% do valor calculado por
cópia).

UN

50000

,570

28.500,00

2. 0205.002.0002.038 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS . - Cópias
excedentes monocromáticas (valor deverá ser de 90% do valor
calculado por cópia).

OKIDATA

UN

999999

,050

49.999,95

3. 0205.002.0002.035 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS . - Locação
de Multifuncional Colorida, por período de 1 ano (12 meses).
com as especificações mínimas a seguir:
"Impressões, cópias, digitalizações e fax em um equipamento A4 em
cores.
"Velocidade de Impressão e Cópias de até 40 ppm em cores ou
monocromática1
"Capacidade de alimentação de 610 folhas: 510 folhas na bandeja
principal + 100 folhas na bandeja Multifunções
"Disco Rígido de 160GB
"Processador Power PC de 1,2 GHz
"Scanner RADF (Recirculador/Alimentador Automático de
Documentos) com capacidade para até 100 folhas
"Digitaliza para PC, USB, FTP, pasta de rede, pen drive,
aplicativos, workflows, E-Filling e e-mail
"Emulações PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS
"Impressão de banners de até 21,5 x 132 cm
"Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi
"Suporte à mídias de até 250 g/m2. Impressão frente e verso em
mídias de até 220g/m2
"Unidade duplex padrão e modo de economia de energia
"Tecnologia Single Pass - caminho do papel direto à saída,
flexibilidade de uso e confiabilidade
"Padrão multitarefa simultânea - possibilita a cópia, digitalização e
envio de fax enquanto uma impressão é realizada
"Fax Dual Access - Permite que faxes sejam digitalizados enquanto
outros são enviados ou recebidos
"Fax Super G3 com chaveamento automático entre ligações
telefônicas e faxes
"Scanner com resolução óptica de 600x600 dpi - Interpolada de
19200 dpi
"Conexões USB 2.0, Host USB e Rede Ethernet Gigabit
"Bandejas opcionais para até 3100 folhas
FRANQUIA MÍNIMA DE 2000 PÁGINAS/MÊS, POR
EQUIPAMENTO.

OKIDATA

UN

10

15.120,000

151.200,00

4. 0205.002.0002.036 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS . - Locação
de Multifuncional monocromática, por período de 1 ano (12 meses),
com as especificações mínimas a seguir:

OKIDATA

UN

100

2.490,000

249.000,00

"Multifuncional com tecnologia Laser/LED 4 em 1 - impressão, cópia,
digitalização e fax
"Compacta - ideal para escritórios e grupos de trabalho
"Até 45 páginas por minuto
"Impressão duplex (frente e verso) padrão
"Digitalização colorida
"Impressão segura criptografada
"Armazene seus documentos diretamente no equipamento, sem
precisar de HD externo
"Toner Inicial para até 7.000 páginas
"Interface de Rede e USB padrão, conexão para Pen-Drive frontal
"2GB de memória
"Tela LCD de 3,5" com teclado alfanumérico
"Teclado QWERTY
"Alimentador automático de documentos duplex (RADF) de 50 folhas
- digitaliza ambos os lados
"Capacidade de papel escalável com 2ª bandeja de 510 folhas
FRANQUIA MÍNIMA DE 3000 PÁGINAS/MÊS, POR
EQUIPAMENTO.

Versão: 1.35

Total por Grupo:

478.699,95

Total por Fornecedor:

478.699,95

Total Geral:

478.699,95
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