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DECRETO N.º 4124, DE 03/05/2021. 

 

“Adjudica e Homologa a Licitação nº. 

620/2021, realizada pelo Dispensa por Limite 

nº. 573/2021 emitida em 03/05/2021, tendo 

como objeto a contratação da empresa MAXCOPY 

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA, por meio de 

DISPENSA POR LIMITE, para a execução de 

serviços de locação de impressoras 

multifuncionais (copiadora/impressora/ 

scanner)". 

 

RENALDO MUELLER, Prefeito Municipal de 

Riqueza, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições previstas e autorizadas no 

Inciso VII do artigo 64 da Lei Orgânica do 

Município e pela Lei Federal n.º 8666/93 

consolidada; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica ADJUDICADA E HOMOLOGADA a licitação realizada pela 

Dispensa por Limite nº 573/2021 de 03/05/2021 tendo como vencedora a 

empresa abaixo mencionada: 

Nome do 

Proponente 
Item Produto/Serviço Qtde. 

Vlr. 

Unit 

Total 

Item 

MAXCOPY 

EQUIPAMENTOS 

E 

SUPRIMENTOS 

LTDA 

1 

Locação de impressora laser 

multifuncional seminova, com 

fornecimento de suprimento, exceto 

papel, com as seguintes especificações: 

Função: copiadora/impressora/scanner; 

impressão com transferência a seco 

eletrostática; impressão de 256 tons de 

cinza; captura e impressão nos formatos 

A4; velocidade de cópia/impressão de no 

mínimo 32 ppm no tamanho A4; memória de 

64 MB; ampliação e redução de no mínimo 

25% a 200%, com sistema de zoom; 

resolução de impressão/cópia mínima de 

1200x1200 dpi; alimentação de papel de 

no mínimo 250 folhas ;bandeja de 

recepção de cópias A4 capacidade mínima 

de 250 (duzentos e cinquenta) folhas; 

cópia e impressão frente e verso 

automático; ciclo de trabalho mês: 

mínimo 4.000 página mês; compatível 

S.O.: Windows e Linux. Sem franquia 

mínima de cópias mês 

22.000,00 0,05 1.100,00 

MAXCOPY 

EQUIPAMENTOS 

E 

SUPRIMENTOS 

LTDA 

2 

Locação de impressora multifuncional 

color seminova com Impressão, cópia , 

digitalização, fax; velocidade de 

impressão de : 23 imp; - resolução de 

impressão de até 6.000 x 1.200 dpi- ;- 

capacidade bandeja de entrada: 250 

folhas na bandeja superior, mais 250 

folhas na bandeja inferior; capacidade 

1.500,00 0,08 120,00 
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alimentador automático: 50 folhas 

impressão frente e verso automático -

tamanho  de papel:10x15 cm, a 5 

148x210mm, b5 182x257 mm, a4 210x297mm, 

carta 215x279mm; conectividade: wi-fi, 

rede ethernet, usb; redução e ampliação 

de 25% - 400%-alimentação:220v, 110v 

 

Fornecedor Total Geral 

MAXCOPY EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS LTDA 
1.220,00 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 03/05/2021, revogadas as disposições em contrário. 

 

Riqueza/SC, 03/05/2021. 

 

 

 

Renaldo Mueller 

Prefeito 

 

 

 

Ademar Antônio Pignat 

Secretário de Administração e Finanças 

 

 

 

Registro informatizado nesta data 

Município de Riqueza/SC, 03/05/2021. 

 


