
[COPIA 
L !~~~ :PAPELAR1A 

Fone: (88) 3611.1065  

• 	 MÁXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Cópia P/B e Colorida, Plastificação, Encadernação 

Material p1  Escritório, Escolar e Limpeza em Geral 
Venda e Manutenção de Copiadoras e Cartuchos 

A 
Prefeitura Municipal de Mucambo/CE 

Ref.: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação para prestação de serviços de manutenção de copiadoras, impressoras, 
estabilizadores, duplicadores e recargas de toner e tintas para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Conforme 
Ata de Registro de Preços n° 1004.01/2019 oriunda do PREGÃO PRESENCIAL n° 1004.01/2O19SRP. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

1 	Manutenção 
copiadora Laser 

2 	Manutenção 
impressora Laser 

3 	Manutenção 
copiadora jato tinta 

51 	105 	57 	40 	11 	6 	16 	6 	6 	3 	9 	4 	6 	320 

51 	105 	57 	40 	11 	6 	16 	6 	6 	3 	9 	4 	6 	320 

51 	110 	57 	40 	11 	6 	16 	6 	6 	3 	4 	4 	6 	320 

R$80,00 
(oitenta reais) 

R$80,00 
(oitenta reais) 

R$80,00 
(oitenta reais) 

R$ 25600,00 
(vinte e cinco mil e 
seiscentos reais) 

R$ 25600,00 
(vinte e cinco mil e 
seiscentos reais) 

R$ 25.600,00 
(vinte e cinco mil e 
seiscentos reais) 

Travessa do Xerez, 283, Centro - Sobral/CE - CEP 62.010-270 - Fone: (88) 3611.1065 
C.N.PJ: 11.056.579/0001-20 - E-mail: pape[ara,rnaxcopia©cmaiLcom - I.E.: 06.045759-7 
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Ri  Ift 	A 	 MÂXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA VIS 

I Vi 	uJI, 	 Cópia P/B e Colorida, PLastificaço, Encadernação 
Material p1  Escritório, Escolar e Limpeza em Geral 

P A P E L A R 1 A  
- _ — 	 Venda e Manutenção de Copiadoras e Cartuchos 

Fone: (88)3611.iO65 
4 	Manutenção R$80,00 R$/L290,00 

estabilizador 	18 	41 	16 	14 	8 	6 	10 	6 	6 	4 	4 	4 	4 141 (oitenta reais) (onze mil duzentos e 
oitenta reais) 

5 	Recarga toner R$60,00 R$22.800,00 
copiadora laser 	60 	120 	88 	35 	13 	6 	18 	6 	6 	4 	14 	4 	6 380 (sessenta reais) (vinte e dois mil e 

oitocentos reais) 

6 	Recarga toner R$60,00 R$22800,00 
impressora laser 	60 	120 	88 	35 	13 	6 	18 	6 	6 	4 	14 	4 	6 380 (sessenta reais) (vinte e dois mil e 

oitocentos reais) 

7 	Recarga tinta R$60,00 R$24.900,00 
copiadora jato tinta 	51 	140 	76 	30 	19 	9 	22 	15 	10 	10 	15 	8 	10 415 (sessenta reais) (vinte e quatro mil e 

novecentos reais) 

8 	Recarga tinta para R$ 105,00 (cento R$ 1.9.425, 000 
duplicador 	--- 	120 	65 	---------------- 185 ecinco reais) (dezenove mil 

quatrocentos e vinte 
e cinco reais) 

9 	Manutenção R$185,00 R$8.880,00 
duplicador 	--- 	36 	12 	---------------- 48 (cento e oitenta (oito mil oitocentos 

e cinco reais) e oitenta reais) 

R$ 186885,C0 
(cento e oitenta e 

seis mil oitocentos e 
oitenta e cinco 

reais) .  

Valor Total Global: R$ 186.885,00 (Cento e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais) 

Validade da Proposta: 60 dias 
Prazo de inicio dos serviços: Até 05 dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 

Travessa do Xerez, 283, Centro - Sobral/CE - CEP 62.010-270 - Fone: (88) 3611.1065 
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José Eudimar Rodrigues 
Sócio-gerente 

CPF 118.312.603-44 

Sobral/CE, 20 de Fevereiro de 2020. 
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• 	 MÂXCÔPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDÂ 
Cópia P/B e Colorida, PLastificação, Encadernação 

Material p1  Escritório, Escolar e Limpeza em Geral 
Venda e Manutenção de Copiadoras e CartuchDs 

Empresa: maxcópia Comércio e Serviços Ltda. 
CNPJ: 11.056.579/0001-20 
Travessa do Xerez, 283 - Centro 
Sobral/CE - CEP: 62.010-270 
Fone: (88) 3611.1065 
e-mail: papetaria.maxcopia©gmait.com  
Banco do Brasil: 
Agência: 85-X 
Conta Corrente: 81.000-2 

A maxcópia declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comercirios, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre os 
serviços, inclusive margem de lucro. 
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C.N.P.J: 11.056.57910001-20 - E-mail: papelaria.rnaxcopia©gmaitcorn - I.E.: 06.045759-7 


