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IMPORTINVEST

:!:{.:'% OKIRevendedor Autorizad.

Barueri, 19 de março de 2020

PREGÃO PRESENCIAL NO 02/20
PROCESSO CPL N.o 1403/1 8

LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS

ANEXOVl-CARTAPROPOSTA

PREGOEIRAESUAEQUIPE DEAPOIO
A

Prezados Senhores

Proposta que faz a empresa: Importinvest Importação e Comércio Ltda. inscrita no CNPJ. 74.537.747/0001-10,
crição estadual no 206.178.745.110, estabelecida a Avenida Aruanã 280/352, Bairro

Alphaville/Tamboré, Tel ll 4134-7171 E-mail licitacoes(®importinvest.com.br Cidade Barueri Estado de
São Paulo, para o objeto em epígrafe, conforme segue:

Valor Total por extenso R$ 162.000,00 ( Cento e Sessenta e Dois Mil Reais) por ano. )]D.o«qü
Apresentar:
Catálogo contendo as especificações técnicas dos equipamentos
compatibilidade com as especificações mínimas exigidas no edital.

%.», C.«J'
ofertados para aferição de sua

Indica:
'/ como preposto idóneo, para acompanhamento e a quem a UR

esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitada,
Mendes de Carvalho

3ES deverá reoort
o Sr. Cesar

para

Imporünvest Importação e Comércio Ltda.

Avenida Aruanã, z8o/35z q. le 6 - Alphaville/ Tamboré Barueri - SP - CEP: o646o-olo

Tel:(n) 4t34-7i7i e 4195-7298 e-mail: importinvest@imporünvest.com.br
Site: www.imporünvest.com.br

CNPJ: 74.537.747/ooot-to

IE: 206.t78.745.uo
IM: 5.33871-4

Item Qtd .Equip . Descrição Qtde. cópias
Franqueadas

Qtde. Cópias
excedentes

estimada/ mês

Valor unit. cópia
excedente

Valor mensal
fixo (R$)

l

Impressora
Laser, conforme

7 espe.cificações7 ll; lii=';:lÉ
anexos deste

contrato

30.000 20.000

. 13'500,00

Valor locação/ano (R$)
R$

102.000,00

Valor cópia excedente/ano(R$)
RS

60.000.00

Valor global(locação + cópia excedt3nte) - 12 meses(R$)
R$

162.000,00



Õ
IMPORTINVEST

(:ámen
Revendedor Auloíizodo

/ nome do sócio administrador indicado no contrato social
013.728.938.30

Maurício Botter Alfredo no do CPF

Declara que

-' tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da Lei Federal n'
l0.520/02, Decreto Municipal n' 14.576/05, e Leí Complementar n' 123/06, alterada pela Lei
Complementar n' 1 47/14, Lei Federal n' 13.303/1 6 e Regulamento Interno de Licitações da URBES,
que rege a presente licitação.

« não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

,/ os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos
sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indíretas
que possam incidir ou estar relacionadas à execução do Contrato.

/ o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, sendo
prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em contrári'
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores ao próximo período de prorrogaçu-
automática até a contratação, contados da entrega dos envelopes.

CESAR AUGUSTO MENDES DE CARVALHO

RG: 24.289.831-2
CPF:271.324.578-88

GERENTE DEGOVERNO

(3s3r Augusto Mendes de (bnxalho
RG:24.289.831-2

CPF:271.324.578-88
Gerente de Governo

cesar@importinvest.com.br
(11) 98579-7916

! imPOKfÍNVxsT l
l Importinvest Importação e Comérdo Leda.
l crlpJ: 74.537.747/0001-ío g
l le: 206.278.745.110 !
l IM: 5.33871-4 l

Avenida Aruanã, 280/352 - Cana. l e 6 l
[amboré - Bamert - SP !

Importinvest Importação e Comércio Ltda.

Avenida Aruanã, 28o/35z cl. ie 6 - Alphavme/ Tamboré - Barueri - SP - CEP: o646o-oto

Tel:(u) 4x34-7x7t e 4t95-7298 e-mail: importínvest@importinvest.com.br
Site: www.importinvest.com.br

CNPJ: 74.537.747/oool-to r'' i7'
IE: zo6.x78.745.no '' üC)
IM: 5.3387i-4



Solução Corporativa

Um verclacleiro centro de comunicação com fácil

integração, segurança e controle cle custos Qim unl

equipamento que aumenta sua gama cle col-es e a

proclutiviclacle em preto e branco, com l:inalização e

fiexibilídacie com diversos upas cle papel .
rn a g e R U N N E R

ADVANCE

C5255 /C5250
C52dOA/C5235A

A imageRUNNER ADVANCE utiliza um exclusivo toner sem

óleo, com resolução de 1 .200 dpi e calibragem avançada
em tempo real. Isso garante alia nitidez e ótima qualidade

de imagem em cores e em preto e branco.

A segurança também é prioridade, a imageRUNNER

ADVANCE vem com diversas funcionalidades para proteger

suas informações e controlar o que é impresso. Através de

softwares de contabilização como o uniFLOW e um sistema

de proleção via IP jinternetl, para acessar o equipamento



fluxo de Trabalho Avançado

Colaboração fácil

Digitalize e guarde
os documentos

Distribuir documentos
Características

Segurança de Documentos
Bloqueio de Digitalização e Rastrea mento
de Documentos

Gerencíamenlo e Integração ES25 Adobe

LiveCyclea Rights

Impressão Segura Criptografada

Conjunto de cópia numerada

PDF Criptografado

PDF com Assinatura Digital
Encaminhamento de fax

Confirmação cle Destino de fax
Protelado para agilizar o fluxo de trabalho, es-
ses modelos permitem que você salve, armazena

e acesso documentos digitalizados através de
múltiplos locais.
Salve localmente com Mail Box ou Advanced

Box, ou externamente, com dispositivo de memó-
ria USB ou em outra rede local

Distribuir documentos digitalizados para vários

destinos, l-ais como: e-mail, endereços de fax e

pastas na rede tudo em uma única etapa. Ago-
ra você pode digítalizar e converter documen-

tos direi-amante em Microsoft Worde, Microsoft

PowerPoinP, ou em um formato PDF Pesquisá-

vel. O Universal Send suporta uma ampla gama

de formatos de arquivos, inclusive PDF/XPS de

alta compressão, PDF Extensões Adobe leader,
PDF/a e PDF Criptografado.

Segurança de Sewidor de e-Mail
Autenticação POP antes de SMTP

Autenticação SMTP

Segurança de Rede
filtragem de endereço IP/MAC

filtragem de Porta

SSL Criptografado

Aplicação de Rede On/OFf
Restrição de Destinos

lpsec

IENE 802.lx IWire/Wirelessl

Maior Produtilridade

Segurança de Dispositivo
Certificação IEEE2600. 1

Segurança de Dados
Bloqueio de HDD
Plataforma Modular Confióvel

Apagamento de Dados do HD e

Inicializar Criptografia do HD

Programar apagamento de dados do
HDD

Criptografia do HDD

Segurança do Advance Box

Proteção por Senha do Mail Box

Ocultar Log de Trabalho
HD Removível

Notificações de Status para mantê-lo a frente e l
substituição do tonel err funcionamento. Se o

papel carreto para um trabalho não estiver dis-

ponível, o sistema começa o próximo trabalha
sem demora. Com acesso às tecnologias orais

reçenles e atualízaçõe simples, você pode poten-

cializar suas tarefas, dando mais tempo para se
dedicar a outras áreas do negócio.

Realizar várias tarefas com a velocidade que

seu trabalho exige. Esse modelos lêm dois pro-
cessadores dedicados club trabalham juntos
para realizar várias tarefas simultaneamente. E
o modo de Inicialização rápida diminui o tem-
po de aquecimento, assim que o equipamento
é ínicializado para mantê-lo funcionando com
uma eficiência notável

Autenticação
Sistema de Controle por Cartão / ID por
Departamento

Nível de Acesso ao Dispositivo ISSO-HI
Sistema de Gerenciamento de Acesso

(AMAI

função de Nível de Acesso via AMS
Autorização de Envio

Cartão Comum de Acesso IAA-CACA
Gerenciamento Universal de Acesso

Esses sistemas inteligentes ajudam você a atin-

gir os seus objetivos agora e no futuro.
Com a habilidade de integrar soluções de

hardware e software, a série imageRUNNER

ADVANCE 5200 permite personalizar aplica-

ções para atender as necessidades de mudan-

ças na sua organização

=FI PtiMMe

Nota: Alguns recursos podem ser opcionais



<)pcionais

Personalizado para seu ambiente de trabalho
Opcionais de Finalização Opções da impressora'

[!!) Booklet

+A'

H

A

PCL Printer Kit-ARI

PS Printer Kit-ARI

2 bandejas,3.000
folhas de capacidade

Grei-npemenlo canto
e duplo para até 50
folhas

Criação de livretos para alé 1 6 folhas

Staple Finisher-JI
2 bandejas, 3.000 folhas de
capacidade

Grarnpemento canto e duplo
para até 50 folhas

Bife« Print Kit (para PDF/XPS)-H l

ImagePASS-B2
Processador Intele Pentium Dual Core
E5300 2.6GHz
2GB RAM Padrão
l ÓOGB Hard Disk
Adobe PS3 / PCL 5c / PCL6

Inner Finisher-EI
Capacidade para
500 folhasl
Grampemento canto
e duplo para alé 50
folhas

Outras Opções de Finalização

Inner 2-Way Traí-FI

CopyTray-JI
Inner Finisher Additianal Traí-AI

ColorPASS-GX4004.
Processador IniCIe Core" i5
660 3.33Gl-lz
2GB RAM Padrão
500GB Hard Disk

Adobe PS3 / PCL 5c / PCL6 0

i
Q

b
E

Õ

Opcionais de Alimentação de Papel

Envelope Feeder
Attachment-D l

Capacidade de 50
folhas

Suporta COMI O
No.10.
Monarca, DL, ISO-B5

Capacidade 550 folhas x 2 Cassettes

52 até 220g/m2
Até 1 2 x ] 8"

IS0-C5
Capacidade para 300 folhas q)ando o Additia
nal Traí-A l está ligado

2Externai 2/3-bale Puncher-B2 só pode ser instala-

da com o Staple Finisherll ou Booklet Finisher-jl.
3Padrão UFR ll

Disponível somente na imageRUNNER ADVANCE
C5255 somente

3
E

Q
E
0

g
0

Q.
E

Capaciadade de 2.700 folhas
52 até 1 63g/m2

Outras Opções de Alimentação
de Papel

Tab Feeding ANaçhment Kit-BI

CabinetType-BI Nota: Alguns recu#os pedem ser cpçíonai




