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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 05.00043/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 033/2019

EMPRESA: A V SUPRIMENTOS EIRELI – ME

CNPJ: 28.820.155/0001-93

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (11) 3586-3225

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Esmeralda Maria Gomes

CPF: 041.929.068-05

LOTE 1

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 UND 8 LEXMARK R$ 900,00 R$ 7.200,00

2 UND 8 LEXMARK R$ 900,00 R$ 7.200,00

3 8 LEXMARK R$ 900,00 R$ 7.200,00

4 UND 8 LEXMARK R$ 900,00 R$ 7.200,00

5 UND 16 LEXMARK R$ 442,50 R$ 7.080,00

RUA: Amanajés  Nº 174, Carandiru – CEP. 29176-090 -  São Paulo 
– SP.

avsuprimentos@gmail.com 

Cartucho de toner (amarelo), de alto rendimento para 
impressora Lexmark C925DE (ref. C925H2YG), original da 
Lexmark, primeiro uso, não sendo de forma alguma  
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento), Etiquetas de 
Segurança Holográficas 3D e validade de mínimo 12 meses, 
rendimento mínimo 7.500 páginas, conforme normas: 
ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (ciano), de alto rendimento para 
impressora Lexmark C925DE (ref.C925H2CG), original da 
Lexmark, primeiro uso, não sendo de forma alguma  
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento), com selo de 
garantia e validade de mínimo 12 meses, rendimento 
mínimo 7.500 páginas, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 
19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 
24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para 
cartuchos de Toner Coloridos) ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (magenta), de alto rendimento para 
impressora Lexmark C925DE (Ref. C925H2MG), original da 
Lexmark, primeiro uso, não sendo de forma alguma 
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, com selo 
de garantia e validade de mínimo 12 meses, rendimento 
mínimo 7.500 páginas, conforme normas: ABNTNBR/ISO/IEC 
19752/2006 (para cartuchos de toner monocromáticos), 
24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para 
cartuchos de Toner Coloridos) ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca  registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

UND

Cartucho de toner (preto), de alto rendimento para 
impressora Lexmark C925DE (Ref. C925H2KG), original da 
Lexmark, primeiro uso, não sendo de forma alguma   
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, com selo 
de garantia e validade de mínimo 12 meses, rendimento 
mínimo 8.500 páginas, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para  cartuchos de Toner Coloridos)  ou 
normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca  registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (ciano), de rendimento alto para 
impressora Lexmark CX510DE (Ref. 80C8HC0), original da 
Lexmark, primeiro uso, não sendo de forma alguma 
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo ou 
similares compatíveis com original, com selo de garantia 
e validade de mínimo 12 meses, rendimento mínimo 3.000 
páginas padrão, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner  
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para  cartuchos de Toner Coloridos) ou 
normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

mailto:avsuprimentos@gmail.com
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6 16 LEXMARK R$ 442,50 R$ 7.080,00

7 UND 16 LEXMARK R$ 442,50 R$ 7.080,00

8 UND 16 LEXMARK 442,5 R$ 7.080,00

9 10 LEXMARK 442,5 R$ 4.425,00

10 UND 12 LEXMARK R$ 442,00 R$ 5.304,00

11 UND 4 LEXMARK R$ 800,00 R$ 3.200,00

12 UND 3 LEXMARK R$ 1.000,00 R$ 3.000,00

Cartucho de toner (amarelo), de alto rendimento para 
impressora Lexmark CX510de (Ref.80C8HY0), original da 
Lexmark, primeiro uso, não sendo de forma alguma 
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100%(cem por cento) novo ou similares 
compatíveis com original, com selo de garantia e 
validade de mínimo 12 meses, rendimento mínimo 3.000 
páginas, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

UND

Cartucho de toner (Magenta), de alto rendimento para 
impressora Lexmark CX510de (Ref.80C8HM0), original da 
Lexmark, primeiro uso, não sendo de forma alguma 
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo ou 
similares compatíveis com original, com selo de garantia 
e validade de mínimo 12 meses, rendimento mínimo 3.000 
páginas, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes. 
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de   conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (Preto), para impressora Lexmark 
CX510de (Ref. 80C8HK0), original da Lexmark, primeiro 
uso, não sendo de forma alguma resultado de processo de 
recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por 
cento) novo ou similares compatíveis com original e 
validade de mínimo 12 meses, rendimento mínimo 4.000 
páginas, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (Preto), para impressora Lexmark MX 
310dn (Ref.60F4000), original da Lexmark, primeiro uso, 
não sendo de forma alguma resultado de processo de 
recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por 
cento) novo ou sImilares compatíveis com original e 
validade de mínimo 12 meses, rendimento mínimo 2.500 
páginas, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

UND

Cartucho de toner (Preto), para impressora Lexmark 
MS610dn (Ref. 50FBX00), original da Lexmark, primeiro 
uso, não sendo de forma alguma resultado de processo de 
recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por 
cento) novo ou similares compatíveis com original, com 
selo de garantia e validade de mínimo 12 meses, 
rendimento mínimo 10.000 páginas, conforme norma 
correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para 
cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para 
Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para cartuchos de 
Toner Coloridos) ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (Preto), para impressora Lexmark 
MS811dn (Ref. 52DBH00), original da Lexmark, primeiro 
uso, não sendo de forma alguma resultado de processo
de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por 
cento) novo ou similares compatíveis com original e 
validade de mínimo 12 meses, rendimento mínimo 25.000 
páginas, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Kit de Imagem em Preto para impressora Lexmark C 925, 
Preto, (Ref. 925X72G, original da Lexmark, primeiro uso, 
não sendo de forma alguma resultado de processo de 
recondicionamento ou remanufaturamento, 100%,(cem por 
cento) novo, com selo de garantia e validade de mínimo 
12 meses, rendimento mínimo 30.000, conforme norma 
correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para 
cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para 
Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para cartuchos de 
Toner Coloridos) ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem 
original com a marca registrada do fabricante, e em 
perfeito estado de conservação, lacrado, de forma 
proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.
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13 UND 3 LEXMARK R$ 1.116,00 R$ 3.348,00

14 UND 2 LEXMARK R$ 643,40 R$ 1.286,80

15 12 LEXMARK R$ 643,40 R$ 7.720,80

16 UND 2 LEXMARK 1100 2200

17 UND 4 LEXMARK R$ 100,00 R$ 400,00

18 UND 2 LEXMARK R$ 100,00 R$ 200,00

19 UND 6 LEXMARK R$ 850,00 R$ 5.100,00

20 UND 2 LEXMARK R$ 846,50 R$ 1.693,00

VALOR TOTAL R$ 94.997,60

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ 
R$ 151.775,04

CENTO E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS. 

R$ 94.997,60

NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS. 

R$ 56.777,44

CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS  E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.  

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 37,41%

TRINTA E SETE VIRGULA  QUARENTA E UM POR CENTO. 

                                                  Porto Velho – RO, 28 de maio de 2019

                          LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

        EQUIPE DE PREGÕES – SML

Kit de Imagem em Preto e colorido para impressora 
Lexmark Cx 510de, com 4 cores, Preto, Ciano, Magenta e 
Amarelo (Ref. 70C0Z50), original da Lexmark, primeiro 
uso, não sendo de forma alguma resultado de processo de 
recondicionamento ou remanufaturamento,100%,(cem por 
cento) novo ou similares compatíveis com original e 
validade de mínimo 12 meses, rendimento mínimo 40.000, 
conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 
(para cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 
(para Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para cartuchos 
de Toner Coloridos) ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem 
original com a marca registrada do fabricante, e em 
perfeito estado de conservação, lacrado, de forma 
proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Kit de Manutenção, 110 Volts, original para impressora 
Lexmark MX310 dn ou similares compatíveis com original 
(Ref. 40X9135), validade mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Kit de Manutenção, 110 Volts, original ou similares 
compatíveis com o original para impressora Lexmark MS 
610 dn (Ref.40X8434),com selo de garantia, validade 
mínima 12 meses 
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem 
original com a marca registrada do fabricante, e em 
perfeito estado de conservação, lacrado, de forma 
proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

UND

Kit de Manutenção,110 Volts, original para impressora 
Lexmark MS 811dn ou similares compatíveis com original  
(Ref.40X7706) com selo de garantia, validade mínima 12 
meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Recipiente de resíduo de toner, original para impressora 
Lexmark CX 510de ou similares compatíveis com original   
(Ref. C540X75G), com selo de garantia, rendimento mínimo 
36.000 páginas, validade mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Recipiente de resíduo de toner, original, para 
impressora Lexmark C925de (Ref. C925X76G), com selo de 
garantia, validade mínima 12 meses. rendimento mínimo 
30.000 páginas, 
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Unidade de Imagem para a Impressora Lexmark MS610dn ou 
similares compatíveis com original  (Ref. 50F0ZA0), 
validade mínima 12 meses, rendimento de página 60.000, 
original do fabricante Lexmark ou similares compatíveis 
com o original.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Unidade de Imagem para a Impressora Lexmark MS 810 dn ou 
similares compatíveis com original  (Ref.52D0ZA0), com 
selo de garantia, validade mínima 12 meses, rendimento 
de 100.000 página, original do fabricante Lexmark.   
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

VALOR TOTAL A SER 
CONTRATADO .....................................................................................R$ 

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ..............................................................................R$ 
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 05.00043/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 033/2019

EMPRESA: UNISUPRI OFFICE -COM..EQUIP.DE INFORMATICA LTDA – EPP

CNPJ: 07.630.001/0001-69

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (27) 3251-1689 

E-MAIL:

REPRESENTANTE: IGOR NASCIMENTO CORREA 

CPF: 088.262.437-78

LOTE 2

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 UND 12 HP R$ 476,00 R$ 5.712,00

2 UND 8 HP R$ 476,00 R$ 3.808,00

3 UND 8 HP R$ 476,00 R$ 3.808,00

4 UND 8 HP R$ 476,00 R$ 3.808,00

5 UND 8 HP R$ 476,00 R$ 3.808,00

AV: GETULIO VARGAS Nº 162 –2º ANDAR, SL. 202, CENTRO COMERCIAL 
RP, CENTRO – CEP. 29176-090 -  SERRA – ES.

CONTATO@UNISSUPRI.COM.BR

Cartucho de toner (Preto Fotográfico), para impressora 
HP Desing Jet PostScript T 1300 (Ref. C9370A), 130 ml, 
original, primeiro uso, não sendo de forma alguma 
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, ou 
similares compatíveis com original,  validade de mínimo 
12 meses, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes. 
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem 
original com a marca registrada do fabricante, e em 
perfeito estado de conservação, lacrado, de forma 
proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (Ciano), para impressora HP Desing Jet 
PostScript T 1300 (Ref. C9371A), 130 ml, original, 
primeiro uso, não sendo de forma alguma resultado de 
processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% 
(cem por cento) novo, ou similares compatíveis com 
original,  validade de mínimo 12 meses, conforme norma 
correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para 
cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para 
Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para cartuchos de 
Toner Coloridos) ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (Magenta) para impressora HP Desing 
Jet PostScript T 1300 (Ref.C9372A),130 ml, original, 
primeiro uso, não sendo de forma alguma resultado de 
processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% 
(cem por cento) novo, ou similares compatíveis com 
original,  validade de mínimo 12 meses, conforme norma 
correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para 
cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para 
Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para cartuchos de 
Toner Coloridos) ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (Amarelo) para impressora HP Desing 
Jet PostScript T 1300 (Ref.C9373A),130 ml, original, 
primeiro uso, não sendo de forma alguma resultado de 
processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% 
(cem por cento) novo, ou similares compatíveis com 
original, validade de mínimo 12 meses, conforme norma 
correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para 
cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para 
Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para cartuchos de 
Toner Coloridos)ou normas equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cartucho de toner (Cinza) para impressora HP Desing Jet 
PostScript T 1300 (Ref.C9374A), 130 ml, original, 
primeiro uso, não sendo de forma alguma resultado de 
processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% 
(cem por cento) novo, ou similares compatíveis com 
original, validade de mínimo 12 meses,  conforme norma 
correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para 
cartuchos de toner monocromáticos), 24711/2007 (para 
Cartuchos de tinta) e 19798/2011 (para cartuchos de 
Toner Coloridos) ou normas equivalentes..
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

mailto:CONTATO@UNISSUPRI.COM.BR
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6 UND 12 HP R$ 476,00 R$ 5.712,00

7 UND 3 HP R$ 618,60 R$ 1.855,80

8 UND 3 HP R$ 618,52 R$ 1.855,56

9 UND 3 HP R$ 618,58 R$ 1.855,74

VALOR TOTAL R$ 32.223,10

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ 
R$ 32.224,03

TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS   

R$ 32.223,10

TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS 

R$ 0,93

ZERO VIRGULA NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

ZERO VIRGULA ZERO ZERO POR CENTO

                                                  Porto Velho – RO, 28 de maio de 2019

                          LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

        EQUIPE DE PREGÕES – SML

Cartucho de toner (Preto Fosco) para impressora HP 
Desing Jet PostScript T 1300 (Ref. C9403A),130 ml, 
original, primeiro uso, não sendo de forma alguma 
resultado de processo de recondicionamento ou 
remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, ou 
similares compatíveis com original, validade de mínimo 
12 meses, conforme norma correspondente: 
ABNTNBR/ISO/IEC19752/2006 (para cartuchos de toner 
monocromáticos), 24711/2007 (para Cartuchos de tinta) e 
19798/2011 (para cartuchos de Toner Coloridos) ou normas 
equivalentes.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cabeça de impressão preto fotográfico e cinza  HP 72 
(Ref.C9380A ), para Impresso ra HP Desing Jet PostScript 
T 1300. Original ou similares compatíveis com o 
original, validade Mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma  proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cabeça de impressão ciano e magenta HP 72 (Ref. C9383A), 
para Impressora HP Desing Jet PostScript T 1300. 
Original ou similares compatíveis com o original, 
validade Mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

Cabeça de impressão Preto Fosco e amarelo HP 72 (Ref. 
C9384A), para Impressora HP Desing Jet PostScript T 
1300. Original ou similares compatíveis com o original, 
validade mínima 12 meses.
Obs.: o produto deverá estar acondicionado em embalagem original com a 
marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservação, 
lacrado, de forma proteger o material da ação da luz, poeira e umidade.

VALOR TOTAL A SER 
CONTRATADO .....................................................................................R$ 

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ..............................................................................R$ 
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