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PROPOSTA FINAL
PREGÃO ETETRÔNICO N9 O2OI 2O2I SEDUC
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G VASCONCEI,OS NETO
CNPJ,: 0t,98).00L/0001-12

Ru. Edurrdo Alb[quÊrqú€,
VelrâIrcio

àITEXO

II -

-

247

CrâtêúÁ/CE

I,IODELO DE PROPOSIÀ

REÀDEQUADA
À
PREFEITURÀ MI]NICIPÀL DE CRÀTEÚS/CE
PREGÃO ELETRôNICO NE
020/2027 SEDUC

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE PRESTÀçÀO DE SERVIÇOS DE MÀNUTENÇÀO E RNCÀRGÀ DE
TONNER PÃRÀ ÀTENDER ÀS NECESSIDÀDES DÀS ESCÔLÀS E CRECI1ES JUNTO À
SECRETÀRIÀ MUNICIPÀL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRÀTEÚS-CE.

a contraLação dos selviÇos do objeto da
Forma Eletrônica
O2O/2021 sEDUc
^e
- acatando todas as estipulaÇões considerâdas no respectivo Edital ê seus
Apresentamos oossa proposta para

presente 1icitaÇáo Pregão,

na

rDlNrrarcÀçÃo Do coNcoRnErrE :
NOME DÀ EMPRESÀ: G \ngCOllCEI,OS IÍEIO
cNPJ: 08 . 989. 00LlOOOI-L2
rNscRrÇÃo
REPRESENTE

ESTÀ-DUÀÍ,

:

:

06.2L28A3-3

GERÀnDO \,a!!C(IICEIáS NEIO

CÀRGO: PROPR.IEIíRIO
CÀRTEIRÀ DE IDENTÍDÀDE:

20171{6410-5 SSP-CE

cPF:495.335.763-91
ENDEREÇO: nüa Eórrrdo tl,buquêrquê, 217 - Bairro: V€nânêio.
63.708-330 - Cidld. dê Cratêús/CE
Fone: (88) 99229 OgAs
E mail: GI\/NCFÀTEUS GüÀIL. COM
Banco: Bâ.lico do Bralil s.À Àgência: 023?-2 conta corrente: 32.94O-L

ÉcrtE
DESCRIçOES

1
UND

QrD

57770 - SEITTIÇO Dt AtCIR(iÀ DE CTRTTOCEO
üÀ!O DE ErEÀ: EP 2L, 21 E 9IxIrIIlA,
I{l coR PRE!À. ((Serviço de Recarqa de

1

Caltucho JâEo dê rinta: gP 21, 2'l e
sinila.es, na co! plela; - Capacidade:
5 nI, devêrá utllj.zar
Lintà dê
qualidadê conforne o nodelo da
imprêssôra; - Dês10càmênLo da equipe
para ô local (zôna rural ê urba.â) de
âtendihenEo pôr conta do forDêcêdôr sem
Eêrar ônus parâ â secleta.ia, À emPresa
dêverá tuaLêÍ umâ equi.pe á dispôsição
cta secretaria de êducação para çJue a
contrnuidade dos trabalhos não sêiâ

Rua Eduardô

SERVIÇO

100

r,ÀI'R
UNITÍRIO
6.00

SEIS REÀIS

vÀLR rotÀ!
600,00

SEISCENTOS

REÀIS

Àltuquêlque, 247 - BaiEo Vênâncio - Cratêús - Cêa!á - CEP: 63-?08-330
E-nàil : gwnctateus€gmair.con
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G VASCONCELOS NETO
CNPJ.: 08.969,001/0001-12
Ruâ Eduârdo Albuquerque, 24?
Venâncio - CrÂteúÁ/CE

afetada, tornando asslh t,G nelhor
eficiênc1a e gual.tdade no serviço
prestado. Todas
despêsas
alinentação,
hospêdagêÍtr, encaÍgos
!rabalhlstas, prêvidênc1ários, fiscais
ê
comêlclais,
freles,
laxas,
segu!os, obrlgaçôê5 soclais, custos com
nêEéliâ Priha, d4ais despê§as quê
possãn lnctdi! sobre o fornêcihêntô do
servi.ço licitado, inclusivê a Mrgen dê
IucEo são dê .esponsabilidade do
fornecedo!. À contrâtâda dêverá
fornêcêr a cada locâI de atenditnenlo
(escolâ, crêche e anexos) uh 1iv!o de
registro de serviços êxêcutâdos para
evêntuãis fiscàIi2àçôês.

2

))

67771 - atRvrço Dt ltcltÍt'
DE ctBtocao
Jrto Dt !tE[: @ 22, 2A E SIl.IIAAla,
rBs colg àülIlEIÀ, ttt t I \l8nrc,.tl .
{(selviço cle Recalgâ de Cârtucho Játô
de Tinta: HP 22,2A e s-lnilares, nas
ama!êIa. âzul e vemelhai Capacidadêr 5 nI, deveEá utilizar linta
de qualtctade coDforme o ,iodelo da
inpressora,
DesIocànêntô dà êquipê
Para o loca1 (zo.a ru!âI e urbana) de
atendimênto por con!â dô fornêcedor seh
gerâ! ônus para a secletaEla, À enpresa
deve!á manLe! umã equipe a di sposição
cla secletaria dê êducàÇão para gue a
cont inuidâdê dos tlabâlhos nào sela
âfetâdà, tohando assün una mêLhor
eficiência e quallcLâdê no serylçô
dêspesas com
Prestado, Todas
âlimêntaçáo, hospedagen, encargos
L.ábafhls!as, previdenciár i os, fiscais
e
comerciaisr
laxas,
fretês,
sêguros, ob!iqaçõês sociâis, cusEos côÍn
maréria prlma, dêmais dêspesâs quê
possam incldir sobÍe o fohecirento do
sêrwiç6 liciLâdo, inclusive a na.gen de
lucEo sáo de rêsponsabilidadê dô
fo.necedor. À conEratada deverá
fornêcer à cada locÀl dê atendinen!ô
(escol-a, clechê ê ânêxôs) m livro de
rêgistlo dê sêrwiÇos êr(ecutados para

eventuâis fiscalizÀÇões.

10,00

sER\,/IçO

100

r ,000,00

DEZ REÀIS

))

vÀloR TorÀ! Do toTE a§ 1-600,00
REÀrs)

valor total do IoEe 1: R§ 1.600,00 (EOx xrr E sErschlTos
Vâlidâdê dâ protorta: 60 (g.!re!tâ) ditr.

Rua Eduardo Àlbúquerquê, 247

L

- Bâirlo venânêiô - CraEeús - Cêará CEP: 63.?08
E-naiI: gvnclateusêgnai I . com
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G VÀSCONCELOS NETO
CNPJ.: 0E.9t9.00U00o1-12
Rua Eduârdo Àlbuquerque, 247

Vetriitrcio

t

otg

DESCRIçOES

1

fiscalizaÇõeE.

2
UND

67772 - SERI'IçO DE RECTRGÀ DE REEIL DE
rof,ER RrcoE 1500, 1900, 2o1, E
SDaIIÀRES; - LÀ COR: PÀEIO, ((Servrço
de Reca.ga de Refil de Toner RICOH
Na cor:
1500, 1900, 201 e siÍíilales;
preEo; - capacidade: 2609. À enpEesa
deverá mêrter uma equipe ê drsposição
da secreta.ia de educaÇáo pâra que a
côntinuidade dos t!ábalhos não sejd
afêlada, tornando assin r]m melhor
êficiéncià ê quàlidade no serviço
prestado. Todas ãs desPesas
alimentação, hospedâqem, êncargos
t Eàl)álhisr as, p!evidenciá!ios, Iiscàis
ê cône.ciais, taxas, fretes, seguros,
obrlqaÇõês sociais, custos con naté.ia
prima, demais despesas que Possah
incidir sobre o rornecimenLo do serviço
licitado, inclusive a nargeh dê luclo
são de .esponsãbilidadê do fornêcedorÀ contratàda deverá fornece! â cada
locaI dê atêndinênto (escola, cleche e
anexos) un livro de reqistro de
selviÇos executados para evêntuais

sERVrÇO

oÍD

800

VÀIóR
UNITíx'IO
18,00

DEZOITO

REÀIS

vÀIoR Íotàr,
14.400,

QUÀTORZE
E

00

I4IL

oúÀtRocENTos
REÀIS

))

67773 - SERIIIçO DE RECÀR]EÀ Dt RrErL DE
Iof,ER RICOE 301 COIORIDÀ E Sn{IIÀÀES; rIÀ§ CORES: PÀEAo, ÀlGRElO, ÀZlrú E
vEBMELEf,, ((serviçô de Recalga de Refil

2

-

cle Tôner RICOIT 301 COLORIDÀ
similares; Nas corês: preto, anarelo,
azul e wernelhâ; capacidade: 260q con
CHIP dê conLêgem de páqinas do caitucho
de toner. À enpresa deverá nanter ufra
equipe a disposiçáo da secretariâ dê
educãção para que a continüidade dos
trabàlhos não seja afetada, tornando
nelhor eficiência e qualidade
no serviço prestado. Todas as clesPesas
com alimentação, hospedaqen, encarqos
r!àbáInis!as, plevidenciá!ios, Íiscâis
ê cônêrciais, taxas, fretes. seguros,
obrigaÇOes sôciais, custos com natéEia
prima, dehais despesas que possan
in.rdir sob!e o ÍolnecimeÕLo do se,v'ço
Iicltâdo, inclusive a marqen de 1uôrô
sáo de responsâbi1i.Iádê dô fórDêcêdôrÀ contratada deverá fornecer a cada
locâ1 de atêndinento (êsco1a, crêche e
anexos) uh livro de rêgistlo de
servlços executados Para êventuais
fiscalizâcões. ) )

Rua Eduardo Àlbuquerquê, 247

20,O0

SERVIÇO

60

VINTE
REÀI

S

1

,200, o0

HUM MIL E
DUZENTOS

REÀJS

p-

- Bairrô venâncio Cratêús - Ceará - CEP: 63.708
E-nail : S49:g!9!gqgl!lj!98

4"
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C VASCONCELOS NETO
CNPJ,: 08,9t9.001/0001-12
Ruâ Eduardo Albuquerqu€, 247
Venôncio - Crateú§/CE

Valor total do lote 2: RS 15.600,00 (QUINZE I(IL E
Validadê da propostâ: 60 (Sêssêntâ) diâs.

vÀoR ToTÀr Do LoTE R§ 15-600,00
SEISCENToS REÀIS)

I.OTE 3
DESCR.IçõES

T'IID

QTD

t2,

6??71 - StsXtEçO DE REciàRrGÀ DE AISEl.a
DE BtLÍ PÀl!À IIIPESSoRÀ EPSOf,: - cOR:

1

ÀOITEI.o. { (serviço de !êcarga de
slstênâ de bulk pâla impessoEâ EPSON:
cor: aMrê1o; - Capacidade: 70 nI
dêvêrão utilizar
Einta dê q'ralidadê
confome o nodelo da inplessola; - À
contratada
dewêrá realizar
reabastecimento dê tiDta no loca1
solicitaclo (zoõa rural e urbana) sem
qêrar ônu§ Para a sêcretaria; À êmPtêsa
devêrá màntê! Jmà equipe à oisposição
da secrêtaria de educação para que a
conEinuidàde dos E!àbàlhos não seja
afetada, to.nando assin ma nelho!
eficiência e qual idáde no serviço
PresLado. Todas as despêsas
alimentâÇáo, hospedàgem, encargos
LEdbálhisLas. p!êvidenciá!ios, Iiscais
e conerciais, taxas, frêtes, seguros,
obriqaçõês sociais, custos con matéria
prina, denais despêsas quê posBa,t
Lncid:! sobre o tornecinenlo do serviÇo
liciEâdo, inclusive a narqen de lucro
são de responsabilidade do fornecedo!.
À contratada deverá fo.necer a cada
local de atêndimento (escolar crechê e
anexos) um livro de registro de
serviÇôs executados para evêntuais
fiscalazações

SERVIÇO

s00

VÀIPR ÍOTÀ,,
6.

oa

00

0, 00

SEIS I4II,

DOZE REÀIS

REÀIS

-))

67775 - SERVrçO DB ÂECtAGrÀ DE SISTEI|À
DE BgIiI PÀAÀ IIGESSORÀ aPSON: - COR:
ÀzsL. ( (Serviçô cle rêcarga de slsiema

2

VÀIOR

T'NIIÀRIO

dê bulk pala idp!êssora EPSON: Cor:
azvL;
Capâcidadê: l0 n], dêve!á
uri l'zar ti,ltâ cle qrâ1idàdê confo!me o
hôdê1ô dâ imPrêssora; À ContraEaclà
deverá reatizar o reabasEêcimenlo de
tinta no 1oca1 solicitadô (zonâ rulal ê
urbaha)
9êrâr ônus pára
secretaliai À emprêsa dêvêrá nanler llm
êquipe a disposlçãô da secrêtaria dê
educaÇão para que a contanuidade dos
tlabalhos não seja afetada, tornando
assim uma nêlhor êficiência e qualidade

Rua Eduardo Àlbuquerque, 247

SERVIÇO

500

DOZE REÀIS

sElS Mrl-

L

r";;i;;;-;;;;;;;;'--ó;;;;J; r-ã;;;;
E-nai1

6-000,00

L2,AO

: qwncrateusÊqnaiI. con

4

r-.c;;

63. 708-330

,a-

G VASCONCELOS NETO
Ruâ

CNPJ.T 0t.9t9.00U0m1-12
247

Fiuarilo ÀIbuquerqnc,
Ver-âncio

3

nô serviÇo presLado. Todas as dêsPesas
côm alimentaÇão/ hospedaqen, encaigos
L!aDà-histàs, previden.io!ros, r-scajs
fretes,
ê
comerciais,
laxas,
sêlJuros, ôbrigaÇões sociais, custos côm
natérla prima, dêhais dêsPesas que
possam incidir sobre o fornecihento do
serviço licitâdô/ inclusive a marqem de
lucro sáo de responsabilidade do
folnecedor. À con!latada dêverá
forbecêr a cada locaI de atendinêntô
lês.ôla, ôteche e anexos) un livro de
reqistrô dê serviços êxecutados para
êveô!uais fiscalizaÇóes- ) )
6?776 - sEvrçO DE RECàArGÀ DE gISIElr.
DE BI,I,x PÀRÀ ILPESSO§À EPSOX: - COR:
PIrEtt. ( lsêrviço de recalga de sistêha
cle bulk para inpressorâ EPSON: Côt:
prêta; - Capacidadei 70 m], devêrá
utilizâr tlnta de qualidade confome o
modêIo da implesso!â; - À Co.tratada
dewê!á realiza! o .êabastêcinênto de
tinta no local solicitado (zonâ .urat ê
gerar ônus Parâ
urbanâ)
secletaliai À êmprêsâ deverá nante! una
equipe a disposição da secrêtaria de
êducação para que a continuidade dos
trabalhos não sela afetada, torDando
assin una nêlhor êficiência e gualldadê
no serwiço prestado. Todas as desPesas
com alimentaÇão, hospedagen, êncarqos
L!âbalhist às. pÍevi oen.i ários, fiscàis
taxas,
fretes,
e
comerciais,
seguros,ob!iqaçôês sociais, custos com
matéria p!inã, demais despesâs quê
possam incidir sobre o folnecimento do
sêlviÇo liciEado, lnclusive à nargem dê
lucro sãô dê respônsabilidade do
fornecêdor. À conlratadá deverá
folnêcêr a cada tôca1 dê atêndinento
(escolâ, creche e ahexos) un liv.o de
legistlo de sêrviços executados Para
eventuais fiscãlizações. ) )

12,00

SERVIçO

900

côôtrâtada
devêrá
realizar
leabastecimento de tinta no 1ocal
solicitado (zona rüraI ê urbana) sem
gêrar ônus para a secletarla; À enplesa
deve!á manLe! uma eqL'pe d d i spos i Ç;ô
da sêcletã!ia de êducâção para quê a
cont i nuiddde dos Lldbdlhos não sejê
afetada, tornando asain wa nelhor
eÍiciêncid e qudliddde no se!v;ço
prestado. Tôdas as dêspesas

Rua Eduardo Àlbuquerque,

CrateúLVCE

10.300,00

DEZ

MII

E

DOZE REÀ]S
REÀIS

6

!2,40

67?77 - SERVIçO DE FEICÀEGiI DE SISIBIIÀ
DE Bt IÀ PÀi,À IIAESSORÀ EPSOII: - COR:
VERIIELEÀ. ( (Serviço dê recarqa dê
sistena de bulk pala inpEêssora EPsoN:
Cor: vernelhai - capacidade: 70 ml
deve!ão utillzar tinta de qualidade
conto.ne ô modelô da imPrêssôrê; - A
4

-

sERVrÇO

500

000,00

DOZE REÀIS

fl

241 Bairro venânciô Crateús - Ceará - CEPi 63.?08
E-hai1: gvncratêusegmail . côn
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G VÀSCONCELOS NETO
CNPJ.: 0t.9t9.0OU0001-12
Ruâ Eduârdo Àlbuquerqüe, 247

venâncio

-

âlinenEação, hospêdagêm, êncaEgos
Lrêbã lhi stas, previdehciários, fiscais
ê coinê!ciais, tâxas, fletês, sêgüros,
ôbrigações sociais. custos con natéria
primar denais despesas que poss
incidi! sobre o ÍornecinenLo clo serviçô
licitado, inclusivê a narqêF dê lucro
são de responsabilidade do fo.necedor.
À contratada clêverá fornecer a cada
loca.I de àtendinentô (êscolâ, crêchê ê
anêxôs) um livrô de rêgist.o de
sêrviços êkecutados Para ewentuais
fiscalizações. ) )
vÀoR TorÀL Do LorE R§ 28.300,00

valor rotal do 1orê 3:
va].idâdê dâ propo.ta: 50 (Sê!aêntã) diàs.

R§ 28.800,00 (vIN'rE E OrrO rírL E OTIOCE!ÍrOS REÀrS

I'TE

I

67?55 - SERVrçO Dt romrÍAnçlo @RBEtrVÀ
EX CÀRÍ('CEO DE II»IB RO:IEER 1O6OE
SDTIIÀREa. ( (SêrviÇo de manutenção
cor!êtiva êm cartucho de Toner BROTHER
1060e sinila!ês.
conpreende
sulcstituição da§ seguintes pêças:
cilindro, lânina closadora e rolo de
revelâção. À emPresa dêve!á nanter uma
equipe a disposição da sêc!êtaria dê
educaÇâo para que à continuidade dos
trabalhos não seja afetada, tolnando
assih una nelho! eficiência e qualidadê
no serwiÇo presLâdo. Todas âs dêspesas
con atinentação, hospedagên, encargos
t ràDa i.hist ãs. previoenciárros, frscàis
e cone!ciais, taxas, f!êtes, seguros,
obrigaÇões sociais, custos con natéria
prina, demais despesas que possd
incidir sob!e o to!necinênto do serviÇo
licitado, inclusive a nargen de luc!o
sãô dê responsalriudadê dô fôrnêcedo!.
À contrâtâda cleverá fornecer a cada
local dê âtêndimento (êscola, crêche e
anêxos) um livlo
dê rêqistro dê
se.viÇos executados para eventuais

fiscalizaÇôês.

2

4
gND

DESCRlÇôES

)

sERVrÇO

otD

200

vÀ,,oR
UNITÁRIO

UAI,OR IOTÀJ.

8.00

1.600,00

OITO REÀIS

HUV MII, E
SEISCENTOS

8,00

1.600,00

OITO REÀIS

SEISCENlOS

))

6?756 - SERVrçO DE MàdrXrElaçÀO CORREITTIÀ
EM CÂRft CllO DE rollEÂ EROIISER tll 750 E
SI!|ILÀÀES. ( (ServiÇó de manutênçãó
corretiva em Cartucho de Toner BROTHER

TN ?50 e similarês. cômprêêhdê a
subst itulção
das sêguintês pêças:
cilinclro, Iâmina dosadora e rolo de

Rua Eduardo Àlbuquerque, 247

SERVIÇO

2AA

IIUM

- Eairrô venâncio - crateús - ceará E-nai1: qvncrateusÊqmait . con

MI'-

E

REÀIS

cEP

63. 708-330

L

C VASCONCELOS NETO
CNPJ.: 0t.969.0OU00Or.12
Ruo Fiuardo Albúqu€rquÊ, 247
V€nârlclo - Crâtêús/CE

!êve1ação. À êmPrêsà deverá nante! l,M
equtpe a dj.sposlÇáo dâ secletaria de
êducâçãô pala cJue a continuidàdê dos

tlabalhos não sêjâ afetada, Lo.nandô
assin ullra melho! êflciência e qualidadê
no sêrvlço prestado. Todas as desrEsas
coÍI allnentação, hosp€dêgêri, êncarqos
rrabalhistas, p!êvidêhciários, fiscais
e
comerciãis,
frêtes,
!âxàs,
sequros, obrigaçóes sociais, custos con
mâtéllã prina, denais despesas quê
possan incidir soble o fornecimênEô do
sêrviço llciLacto, inclusiwe a nargen de
lucro são de responsabilldâdê do
fornêcêdo.r. À contratada devêrá
fornecer a cada 1oca1 dê atêndihênto
(êscolâ, c!êchê ê ânexos) un livlo de
rêglsc!ô de sêlviços executados para
eventuais fiscalizaçôes. ) )

3

6??57 - StRVrçO Dt lolllrDlçro COIiEATVÀ
tx clRrocEo Dt a tn EP 85À, 83À. 12^ E
(Serviço de nanutençâo
AIlÍIIÀi!8.
corrêtlvâ em Càrt êho de Tone! HP 85À,
83À, 12À e slhilares. Conp.eende a
subst icuiçào
das sêguintês pêÇas:
cilj.ndro, lolô nàgnético, !o1o de
ca!qâ, fânlna dosadola, Iâninà de
linpeza. À enpEesa deverá nantêr llM
equlpe a dlsposição da secletaria dê
educação pàra quê â continuidâde dos
trabalhôs não seJâ afêtâdâ, tornando
assin unâ nêIhor êflclêncla ê guâIi.tâde
no sêrviço prestâdo. Todâs âs despesas
con alihen!açâo, hospedagen, encaEgos
rrabalhistas, previdenciár1os, fiscàis
ê
côhêrciâis,
fretês,
laxas,
segulos, obrrgações sociais, custos coh
matéria prina, de,nàis despêsas quê
possâm inêidi! sôb.re o fornecirento do
sêrwtço 1iêitâdo, inclusiwe a na.gen de
lucrosão de lesponsabilidade do
fornecedo!. À contlata.La clevêrá
fornecê. a cada rocal de atendinênto
(êsêola, crêche e anexosl un livro de
legist!ô de serwiços êxecutados para
eventuais fiscalizações. ) )

8,00

SERVIÇO

500

6775E - glBrrIçO DE tqttElEtçãO @tREtnÂ
Ea crRrucEo Dt IoItR Rlcot 3510, 377 A

glLIIÀRlA. ( (Sêrv1ço dê ,nânutençáo
corletiva en Caltucho dê TonerRIcoH
3510, 3?? ê sLnilales.cospleende a
subsEj.Euição dás seguintês pêças:
cillndlo, rolo de levelãçáo. rô1o dê
ca!çtâ, I&nlná dosãdola, lânina de
linpêza. À êmpresâ dewerá hantêr una
equipe a clisposrçãô dã secletaria dê
educação para q're a conti.uidade dos
Lrabalhos não seja afetadê, tornêndo
ôssin uha nêlhoE êficiência ê quaLidadê
no sêrviço prêsLado. lodas as dêspesas
Rua Eduâ.do Àl.buquerque,

OI1O REÀIS

QUÀIRO I'IL
REÀIS

7,50

2.250,00

SETE REÀIS
SERVIÇO

300

DOIS MIL

E

E

DOzENTOS E

CINOUENTÀ

CINOUENTÀ

CENTÀVOS

REÀIS

ft

24? - Baittô Venâncio CraEeús - Ceará - CEP: 63.708-330
E-nail: guctâtêusegtnã1I.côÍtr

q

t-ar.a'

G VASCONCELOS NETO
CNPJ.: 06,9t9.001/0001-12
Rua

Fiuârdo Albuqu€rqu€, 247
Veúrcio - CrâteúVCE

côm alimentaçãô, hospedaqen, encargos

t êbâ h isLos, p, ev idenci;r-os, Í:scois
e
conêrciais,
taxas,
fretês,
seguros, obrigações sôciais, cusLós cóm
matéria prima. demais despêsás quê
poEsam incidir sob!e o fornecimentô do
serviÇo licitado, inclusive a nargeh dê
lu.rôsão
dê responsabilidade do
fornecedor. À contratada deverá
fôrnecer a cada local dê alendimentô
(êscolâ, ctechê e anexos) um livro de
!egisL!o de serviços executados pa.a
eventuais fiscalizaçõês. ) )

6,00

1.200,00

SEIS REÀIS

HIJI4 MIL E
DOZENTOS

5?759 - S!ÀIIIçO DE lOrDaErçjO COBÀErr\,r
Et cÀRrocEo DE !t rER sNa$nac 2850 E
§IIiIIÀRES. ( (Serviço de nânutenção
corretiva em Cartucho de Toner SÀMSUNG

5

2850 ê sinità!ês.
Conpreende
substituição das seguihtês pêÇas:
cilindro, !o1o dê rêvê]ação, rolo de
carga, 1ânina dosadora, 1âiina de
linpeza. À emprêsa deverá hanler uma
êquipê a dispoBição da sêcrêtâria dê
educação para que a continuidade dos
trabalhos nâo seja afetada, tornando
assin uha nelhor eficiência e qualidadê
no serviÇo prêsLado. Todas as despesas
côn alimentação, hospêclaqen. encargos
t rêba lh i stàs, prêvideôciá!ios, 'iscais
e
conelciâis,
tâxâs,
fretês,
seguros,obrigaçôes sociais. custos com
natéria p!iM, dehais despesas que
possar inciclir sobrê o fornecimehto do
serviÇo licitado, inclusive a malgem de
Iuclo são de lesponsabilidade do
fornecêdôr- À contratada dewerá
fornêcêr a cada lôca1 de atêndimento
(esco1a, crêche e anexos) um livro de
rêgistro de servlços exêcutâdos pâra
evêntuais f iscalizações)

sERVrÇO

204

REÀIS

)

6,00

1

.320, 00

57760 - SER\ii[çO DE IIqIXTXIEIIçÀO CORRETT\,I
EX clRTt CEO DE IOÀIER SÀtaSOlaC 1200,

6

D1O1S E SIXIAÀRES. ( (Seiwiçô de
manutenÇão colletiwa
en ca.tucho de
Tônêr SÀMSUNG 4200, D101S e similâres.
compleende a substituição das seguintes
peÇas: cilindrô,
rô1ô dê revêlação,
rolo dê carga, lâmina dosadora, lAnlnâ
de linpezâ, À enprêsa deve!á nanter una
eqúipe a disposiÇão da sêctetaria de
êdDcaçáô para que a côntiÀuidadê dôs
trabalhos não seja afetada. tornandô
assÍm una melhor eficiência e qualidade
no serviço prestado, Todas as despesas
côm atinêntaçãô, hospêdagêm, encargo§
plevidenciê!ios,
L ! abalhisLds,
iiscais
e
comerciais,
taxas,
frêtes,
sêquros,obriqaÇóes sociais, custos com

Rua Eduardo ÀIbuquerqDe,

SERVIÇO

224

HUM

SEIS REÀIS

MII

E

TBEZENTOS E

,K,

247 Bairro vênâncio Crateús Cêará CEP: 63.708
E nail : qa!g:g!9!g3g4ll!9!

4

é
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G VASCONCELOS NETO
CNPJ.: 08.989.0OU0m1-12
Rua Fitrardo Àlbuquerqrc, 247

Venâncio

-

matéria priná, dêmâis dêspêsas quê
possam incidir sobre o fornecimen!o clo
serviçô licitador inclusive a nargem dê
lucro sãô dê rêsponsabilidade .lo
fornecedo!. À contta!ada devêrá
folnecer a cada 1oca1 de atendimêntô
(esco1a, creche e anexos) um ]ivro dê
rêgistrô de serviços executados para
eventuais f iscali2açóes)

)

67761 - S!R\rIçO DE TOXIITENçÀO @iRB8rrl,r
Er clRÍocEo DE mNER SÀx5(,1!G C{608
COI.(IRTDÀ. ( (SelviÇo de nanutênçao
corretivâ êm cartucho de Toner sÀMsuNG
C460F coLoRIDÀ. cotr'prêênde
sulrstlluição das sêguintes peças:
cilindro, rolo de rêvêlação, rolo de
catga, 1âhina dosadora, Iâninâ de
1iÍ'peza. À êmprêsa deverá nante! uma
equipê â disposição da sêcrêtaria de
educaÇão pala gue a continuidâdê dos
lrabalhos nâo seja afetada, tornando
assin una nelhor eficiência e qualidade
nó se.viço prestado. Todas as despesas
coh alimentação, hospedaqen, encargos
prêvidênciáriôs, Íiscd-s
L r cbê lh istàs.
freEes,
e
conelciais,
taaas,
sêquros, obrigaçõês sociais, custos com
nâté.ia prina, derais despesa§ que
possan incidÍr sobrê o fornecinento do
selviço Iicicado, inclusivê a hârgem de
lucro são de lespon8abilidaclê do
fornecedor- À contratada deverá
for.ecer a cada lôca1 de aLendinento
(escola, crêche e a.exos) un livlo de
regis!ro dê serviços executados para

eventuais fiscâ1izações)

,o\

'7

1.590,00

,95

SETE REÀIS
sER\/lÇO

E NOVENTÀ
E CTNCO

200

QUINHENTOS

I

CÉNTÀVOS

)

vÀroR TorÀ1- Do LoTE R§ 13.560,00
SESSEIITÀ REÀIS)

vator toral dô Iore 4r R§ 13.560,00 (TREZE ürL E OITINEBÍIOS E
Vslidadê da propoata: 60 (Sês3êntã) diâs.

,(.
Rua Eduardô Àlbuquerquê,

;;;-

r";;i;;;-ü;;;;;:; " ô;;;.-;;-r';;;;;-r";;;; ;::;ô; :;ô
qvncrateusêqnai1.
E-,na.11

:

tr

côn

V

G VASCONCELO§ NETO

CNPJ.: 0t,9t9.001^)001-12
Ruâ Eduârdo Àlbuqu€rque, 247

Venârcio

-

I,O4E 5

N!

DESCRIçõES

5??62 - aERt/rçO DE

UND

0tD

I,OR

T'NITÀRIO

VÀI,oT IOIÂI.

5,00

RECàBGÀ DE CÀRTITCEO

1. 500,

0 0

DE IOI'ER BRO]!EIÀ, 1O5OE SIXIIÂITES, IIÀ
COB: PREIO. ( (Serviço de Recarqa dê

1

Cartucho de Toner BROTIiER 1060e
similares,.a cor: prelo; - Capacidader
609, pó de qualidadê conforme o noclelô
da inpressora. À enpresa deverá nante.
una equipe a dispôsiÇão da secletaria
de educação para que a continuidade dos
trabalhos não seja afetada, tolnando
assin unâ mêIhor eficiência e qnalidade
no serviço prestado. Todàs ês desPesas
com alinentaÇãô, hospedagen, encarqos
fis.ais
L rabal nisL as, previdenciáriôs,
fretes,
e
conerciais,
taxas,
seguios, obrlgaçõês sociais, custos com
maléria prana, demais despesas quê
possam incidir sobre o folnecinento do
se.viço -Iicltado, inclusive a margen de
luclo são dê responsabilidade do
fôrnêcedor- À contraLada devêrá
fornêcer a cada local de atendimento
(êscol.a, crêchê ê anexos) un' livro dê
regist!o de serviços êxêcutados para
ewentuais fiscalazaÇões.
67763
DE

2

.!O!'R

CINCO

BEÀIS

HUI.I

MII

E

OUINHENTOS

))

coR: PREIo. ((serviço de Recârqa clê
cartucho de loner BRoTHER TN 750 e
sinilares, nâ cor: pretoi Capâcidade:
2309, pó de qualidadê conforme o modêlo
da inpressora. À enpresa devêrá manter
una êquipe a disposiçãô da secretaria
de educaçáo pa.a que à conti^uidade dos
trabalhôs náô seja âfetada, tôrnando
assim uha heLhor eficiência e qualidade
no §êrviço prêstado. Todas as dêspesas
com alinentaçAo, hosPedagên. encàrgos
L raba IhisLas, p!evidenciários, tiscais
ê .onêrciais, taxas, frêLês, seguro§,
ob!igações sociais, custos con matéria
prima, denais despe§ãs que possa
incidi! soble o IolnecimenLo do sê'viçô
licitado, inclusivê â margen de lucro
sáo de !êsponsêbilidade do fornecedôrÀ contratada dêverá fôrnêcêr a cada
1ocâl dê atêndimênto (escola, creche e
anêxos) un llvro de reqistlo dê
sêlwiÇos executâdos para êwêntuais
67764 -

300

5,00

SER\,EçO DE RtsCttGÀ DE CÀRrUCSO
BR(I:IEER rl{ 750 E AIXIIÂRES, ÀIÀ

fiscalizaÇôes.

3

sERVIÇO

SERVIÇO

300

1.500,

CINCO

REÀIS

HT]M

00

MII

E

OUINEENTOS

fl.

))

SERqTCO DE RECÀRGI DE CÀITOCIiO

Rua Eduardo Àlbuquerque,

SERVIÇO

600

5.00

247 - Bairro venâncio crateús cêará _
E-nail : gvnc!ateusegnall. êoÍr

tr

3.000,00
cEP

,J/

63

.708-330

G VASCONCELOS NETO
CNPJ.: 0t.9E9.001ru001-12
Rua Eduârdo Albuqu€rque, 247

V€nâncio

-

CIâteúE/CE

DE IOf,ER RICOE 3510, 3?7 E SIXIIÀRES; XÀ COR: PREÍO. ((serviÇô de Recarga de
cartucho de Tonê. RICOH 3510, 3?7 ê

preto;
sinilares;
- Na
capacrdader 2209 com cltrP de contagen
de páginas do caltucho dê toner. À
emPresà devêrá nanle! u@ e@ iPe à
disposlção da secretaria de educaÇão
para que a continuidadê dos trabalhos
náo seja dtet.dd, tornêndo ãssrm uma
nelhôr eficiência ê qualidade
serviço prestado. Todas as despesas côn
alinênLaÇão, hospêdaqem, encâlgos
crabalhistas, pEewidenciários, fiscais
e comerciais, taxas, fretes, sesulos,
ob!igaçóes sociaisr cüstos con naté!ia
Prlma, dehais despesâs que Possam
incidir soore o ÍolnecimenLo do serv'i(ô
licitado, inclusive a nalgen de lucro
sáo de rêsponsabilidadê do fornecedo!.
À contratada devêrá fornecer a cada
1oca1 de âtendimênto (escoIa, cleche e
anêxos) M Iivro dê registrô de
sêrviços executados para evêntuais
fiscalizaçôês. ) )
67765 - SER,\rrçO DE

CINCO

5.00

nICTRGTÀ DE CÀRrrrCEO

l06E SI!aI!TREE; - mCOR:
PREIO. ((ServiÇo de Rêcêrga de Cartucho
dê Tone! RIcoH 406ê sihilarês; - Na
cor: pretoi capacidade: 2609r con CHIP
de contagen de páginas do cartuchô de
toner. À emPrêsa deve!á na.ter una
equipe a disposição da secleta.ia de
êducação para quê a continuidade dos
E!abalhos não seja afetêda, tornando
assim una melhor eficiência e qualiclade
no selviço plestado. Todas as despesâ§
côn alinentação, hospedagên. encalqos
Lrabâ I hi stâs, previdenciários, fiscá:s
taxas,
frêtes,
ê
coÍíêlciais,
seguros, obrigações sociais, custos con
natéria p!imâ, demaas despesas que
possan incidir sobrê o forDecinento do
serviço licitado? ihclusive a nalgen dê
lucrô são de responsabilrdade do
fo.nêcedôr. À contratada dêverá
fornêcêr a cada lôcàl de atêndihenlo
(escola, crêchê e anêxos) m livro de
regist!o de serviços êxecutados Para
evenruals fiscalizações. ) )

TRES MIL

REÀIS

DE IOif,En RrCOE

4

57766 - SeRl,rçO DE

5

sERVrÇO

124

contâsen de páginas do cartucho de
toner- À enpresa deve!á rantêr ma
equipê a dispo8ição da sêcretaria de
êducaÇão para que a ôôntinuidadê dos
Rua Eduardo ÀIbuquêrque,

REÀIS

5. oo

RE(:]IRGiÀ DE CÀirUC.gO

DE IOÀIER SttlSit NG l2OO, D1O1S E
gIXttÀRESi - NÀ COR: PÀEto. (íSelviço
dê Recalqa de Carluchô de Tone. sÀlaSUNG
4200, D101s ê sihilares; - Nâ côr:
preto
Capacidade: 809 con cHlP de

CINCO
REÀI S

SERVIÇO

4ô0

cÍNco

DOIS MII

REÀIS

REÀIS

n

241 Bairro venâncio crateús ceará cEP: 63 708-330
E-nail : qvhciateDsÊcrna j.1. con

q

,/

G VASCONCELOS NETO
CNPJ.: 08.9t9.00 ml-D
Rue Edusrdo Albuqu€rqug 247

V€trfucio

- CrâteúdCE

trabalhos nào seJa afetacla, tornando
assim una melhê! eficiência e qualidade
no sêrviço prêstado. Todas as despêsas
com alimênEação, hospêdagem, ehcargos
t.abâIhistas, prevldenciá!ios, liscais
e comelciâis, tâxâs, frêEes, §ê9uros,
obrigações sociais, custos con natéria
prihà, denais dêspêsâs quê possan
lncldtr sobEe o fornecinento do seEvlço
licitado, inclusive a nals€r de luclo
são de responsabilidade do fornecedor.
À êontrâtà.là dêverá fornêêer a cada
local de atendinento (escolâ, creche ê
anexos) un livro de registro de
serviços executados para eventuais
fiscalizaçõês) )

- lrlAV!çO Dt ttclrôt Dt Crrllcro
lcttE EP 35À, 83r, 12r t SrxrtÀttr3,

5,00

57767
DE

6

n Cq.: PiAllo. ( (selvrço de Rêêârga de
cârtucho dê TônêE HP 85À, 83À, 12À ê
sinirares. na cor: p.eto; - Câpâcidâdê:
709, pó de qualidade conforne o hodelo
da ülpressora. À êmpresa dêverá mante!
ma equipe a disposiÇão da secretaria
de eduêaçáo pâEa quê â conrinuidâdê dos
trabalhos nãô seja afêtada, to!nando
assir ma nelhor êficiência ê quâlidadê
no serviço prestado. lodas as despêsas
con alinentaçãor hospedaqen, encaEgos
ErabâIhistas, prêvidênciários, fiscais
e conelciaisr taxas, fre!es, sêguros,
obrigaçôes sociais, custos com tnÂ!éria
pri,na. dêmais desp€sas que possa
incidir sobre o folnecinento do serviço
licitado, inclusivê a margên dê lucro
são dê rêsponsabilidâdê do fornecedor.
À êonErâtâdâ dêvêrá fornêcêr a cada
local dê atendinênto (êsêôlâ, crechê e
anêxos) un livro de reglstro dê
sêrviços êxêcutados Para êventuais
fiscalizaÇôes.

sERVrçO

800

4

,000, 00

REÀIS

QUÀTRO MIL
REÀI S

5,00

1.000,00

CINCO

))

6776! - AEt rçO Dt RtClAGt Dt CIAIITCEO
rONE §lllcllrlc 2â50 I gultl.lRlai - X
COR: PRETO. ( (ServiÇo de Recalga dê
DE

Cartucho de Toner SÀUSUNG 2850 e
pre!ô
sinilales,
- Na
Capacidade: 1609 coh CIIIP cle cohtêgêm
de páginas do cartucho cle toner. À
emp!êsà deve!á manter uma equiPe a
dispoBiÇão da secÍetâ!1a dê êducação
para que a contlnuiclacle dos tiabalhos
nâo sêja afetada, tolnando assih umâ
nelhoE eficiênc1â ê quàl.1daclê
sê ÍÇo prestado. Todas as despêsas com
átinêntaÇãô. hospedagêm, enêargos
tlabalhisEas, prevldêncrários, fiscals
e comelciais, taxâs, fletes, sêguros,
obrigações sociais, custos com matélia
priina, demais dêspêsas guê possam
1ncidir sobrê o fornecimênto do servlço
Àua Eduardo ÀIbuqüerque, 247

SERVIÇO

200

CINCO

REÀIS

RUM

MIL

REÀIS

fi.

- Balrto Venânclo _ C!âtêús - Ceará - cEP: 63.708-330
E-nâlI: ql,írê !àtêusÊqmáll. cortr

q

G VÀSCONCELOS NETO
CNPJ.t 0E.9t9,001/0001-12
Ruâ Fduârdo Âlbuquerque, 247

Venâncio

-

Crât€ús/CE

licitado. inclusive a nargem de lucro
são de !esponsabilidâdê clo fornêcedôr-

À contratada deve!á folneêêr a cada
locaI dê atêndimênto (êscola, c.eche ê
anêxos) um livro dê registrô de
serwiços executãdos para evêntuais
f1sca1lzaçóes)

I

)

57769 - SEÃrrçO DE RBCÀRGÀ DE CTRTUCEO
Dt TIdfER SÀIGIT'IIG C'6OE COIPRIDÀ.
( (selviço de Recarsa dê cartucho de
Toner SÀUSUNG C 460 E CoLoRIDÀ: Nas
coles: pleto 75q con chip, anarelo 509
com chip, azut 509 con chip e vêrEelha
50q con chip. À enpresa dêwerá manter
una êquipe a disposição da secletaria
de educação para que a ôôntlnuidade dos
tlabalhos não sêja âfêta.La. tornando
asslm una nelhor eficíência ê quatidade
no serviço prestado. Todas as desPesas
cón alihentaçáo, hospêdaqem, encarqos
t rêbã histas, previdenciárIos, Í:scâis
e comêrciâ1s, taxas, frêtes, seguros.
obrigaçôes sociais, custos con matéria
prinâr dêmais despesas que possam
incidi! sobre o Íornecitoenro dô serviço
licitado, inclusive a marsêft dê lucro
são de responsabilidade do fornecedo!.
À contrâtada ctevêrá fôinecer a cada
Ioca1 dê âtêndimênto (escola. crechê e
anexos) un Iivro dê rêqistro dê
serviços executados parâ êventuais
fiscalizaçõês. ) )

sERVlÇO

120

5,00

600,00

CTNCO

SEISCENTOS
REÀIS

5,00

67778 - SEt§rrçO DE RECAIG,À DE CTRTSCEO
DE ÍOf,EÂ. SÀxÍit ltc a200, D101S r

2

00,00

- À COR: PREIO. ((SerwiÇo de
Recarga de ca.tuêho de Toner SÀMSUNG
4200, D101s e sihilârês;
Na côr:
prêto - Capacidade: 809 con CEÍP de
SII{IIÀRES;

9

contagen de páqinas do cârtucho de
Loner. À enpresã dêwerá mantêr ma
equipe a disposiçáo da sêcrêtaria de
educação pãra que a continuidâdê dos
trabalhos nãô sêja afetada, tornando
assim uma nêlbor êficiência e qualidade
no serviço prestado. Todas as despesas
com alinentação, hospêdagen, enca!qos
L rdbd I hisLds, prêvidenciários, fiscais
e comerciais, taxas. frêLes, sêquro5,
obriqaçôes sociais, custos con matéria
prina, dênais dêspesas que possan
in.:di r sobrê o tolnecihento do selviÇo
licitado, inclusive a marqefr dê lucrô
sáo de responsabilidade do fornecêclor.
À contratadâ deve!á folnêcêr a cada
Iocal de atendimênto (escota, creche e
anexos) un livro dê rêgist!ô de
selviços executâdos para êventuais
fiscalizações) )

SERVIÇO

40

CINCO

DOZENTOS

REÀIS

IEÀIS

À
vÀoR ToTÀt Do LoTE R$ 14-400,00

Rua Éduardo Àlbuqúerqúê.

241 Bairro venãncio clateús cêará - cEp: 63-708
E hail: gvncrateusêgmai1 . con

-a
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G VASCONCELOS NETO
CI{PJ.: 08.9t9.001r'0m1-12
Rus Eduârdo AlbuqusÍqüe, 247
Verânclo - Crâtêú.dCE

Valor tocal do lote 5 R§ 1a.t00,00 (QmToRzE xrI. E omlTocErfros
velidadâ dr proposta: 60 (sêsaênte) dias.

REÀrs)

CONDIçõES GERT,IS

À proponente declara conhecer os terrnos do instnrmênto convocaEório
rege a Presente licitaÇáo.

çnle

rocAr E pRÀzo DÀ ExEct çÃo Dos sERvrços
De acordo com o especificado no Ànexo 01, deste Edital.
obs. : No preÇo cotado já estáo incluídas eventuais vantagens e/ou

abatimêntos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigaçóes
trabafhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com trênsportes e dêslocamentos e outras quaisguer que incidam sobre a
contratação.

VILIDÀDE DÀ PROPOSTÀ COT{ERCIÀI

- 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública

do

Pregáo.

declala que, nos valores apresentados acima, ê6tão inclusos
todos os tributos, encargos trabalhistás, previ denc i ários, fiscais ê
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocame^to de pessoal, custos e
demais despesas que possaln incj-dir sob!ê o fornecimento licj.tado,
inclusÍve a màrgem de lucroO licitànte declarà que tem pleno conhêcimento, aceitaçáo ê cumpr:irá
todas as ôbrigaçôês contidas no anexo f - Termo de Referência dêste
EditaI.
RêfêrENtê âO PREGÃO ELETTôIICO NT O2O,/2021 SEDI'C, coE â.bêrtula no dia 20
O licilante

de aeteEblo de 202L, à6 l{:30 horas.

Crateús-CE, 21 de Setembro dê
.

2021

Assin do dê foma digitàl PôÍ
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