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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 004/2022 

 

Processo nº 2022010086, para contratação de 

empresa especializada em locação de impressoras 

a laser em sistema de comodato, sem custos de 

manutenção, com inclusão de todos os 

suprimentos, exceto papel, além de assistência 

técnica on-site, suporte de analista, peças, 

manutenção preventiva e corretiva, incluso o 

deslocamento técnico, com pagamento mensal em 

quantidades de paginas produzidas atendendo as 

necessidades da FESG/Unicerrado. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade 

de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento pelo Pregoeiro e adjudicação, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições 

legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 

com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na 

modalidade de Pregão para a contratação de empresa especializada em locação de 

impressoras a laser em sistema de comodato, sem custos de manutenção, com inclusão 

de todos os suprimentos, exceto papel, além de assistência técnica on-site, suporte de 

analista, peças, manutenção preventiva e corretiva, incluso o deslocamento técnico, com 

pagamento mensal em quantidades de paginas produzidas atendendo as necessidades da 

FESG/Unicerrado, apresentando-se como proposta mais vantajosa a da Empresa: 

 

ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LTDA inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 

08.311.521/0001-71, neste ato representada por ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO, 

portador do CPF nº 891.053.621-72; 

 

ITEM UNID QTD DESC. PRODUTO 

Valores 

Unitário Total 

1 UND 1.500.000 Cópia em preto e branco  R$ 0,09 R$ 135.000,00 

2 UND 10.000 Cópia Colorida R$ 0,90 R$ 9.000,00 

 

Valor Total: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). 

 

Importa-se o presente Pregão no valor total de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro 

mil reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária abaixo: 

 

03.0301.12.364.0430.2217.339040 

 PUBLIQUE-SE. 

Goiatuba, 18 de maio de 2022. 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 


