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CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL CONVITE Nº 007/2019 
 
 
   A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, torna público para conhecimento de 
interessados, que fará realizar no dia 14 de Agosto de 2019, ás 09h00min, em sua sede à Av. Rio Grande do Sul, nº 
242, Centro – Goiatuba - GO, licitação na modalidade CONVITE, do tipo proposta de menor preço POR ITEM para a 
Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, com manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de peças e componentes necessários à manutenção, fornecimento de material de consumo para 
utilização (tonners), exceto papel, destinado ao uso desta casa de leis, conforme Termo de Referência, de 
acordo com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e LC nº 123/2006, e das normas do 
edital normativo da presente licitação. 

 
 O presente edital estará à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, em horário de 
expediente, ou pelo Telefone (064) 3495-1505. 
 

 
 
 

GOIATUBA - GO, 06 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 

LUIZ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR 
Presidente Câmara Municipal de Goiatuba 

 
 
 
 
 
 

NEY JOSÉ CARDOSO 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
 
 

 



Estado de Goiás 

Câmara Municipal de Goiatuba 
Poder Legislativo 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 

Comissão Permanente de Licitação 
Goiatuba – Goiás 

 

 

 

EDITAL CONVITE Nº. 007/2019: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

ABERTURA: Em 14 de Agosto de 2019, às 09h00min 

TIPO: PROPOSTA MENOR PREÇO POR ITEM 

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Av. Rio Grande do Sul, nº 242, Centro – GOIATUBA – GO. 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Goiás, pela sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, suas alterações posteriores e da Lei Complementar 
123/2006, e das normas pertinentes com as condições estabelecidas neste Edital e seu anexo, torna público que fará 
realizar em sua sede, no endereço constante do rodapé deste, a abertura dos trabalhos licitatórios referente ao Edital 
CONVITE do tipo MENOR POR ITEM. 
 

I. DO OBJETO: 
 

1.1 – A licitação reger-se-á pelas normas estabelecidas neste instrumento e pela Lei Federal nº. 8.666/93, 
readitada, pela Lei nº. 8.883/94 e suas alterações, e da Lei Complementar 123/2006, tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada em locação de impressoras, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento 
de peças e componentes necessários à manutenção, fornecimento de material de consumo para utilização 
(tonners), exceto papel, destinado ao uso desta casa de leis, conforme termo de referencia, anexo I. 

  
II. DA PARTICIPAÇÃO: 

 
2.1 – Poderão participar da licitação pessoa jurídicas especializadas no ramo pertinente ao serviço, 

EXCLUSIVAMENTE para empresa classificada como MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 
EPP ou ainda MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, qualificadas como tais nos termos do art. 3°, da Lei 
Complementar n° 123/2006, em cumprimento ao disposto no art. 48º da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela 
Lei 147/2014, especificado neste Edital, e que forem formalmente convidadas por esta unidade administrativa, bem 
como as que tomarem conhecimento da realização da licitação através do site e do quadro mural da CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA, e ainda aquelas cadastradas neste órgão, que manifestarem interesse em retirar o 
Edital, formalizando seu pedido por escrito até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos trabalhos licitatórios. 

 
2.2 – Não poderão participar da licitação: 
 

             2.2.1 – empresas jurídicas que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;  
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2.2.2 – empresas jurídicas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas pela CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA ou por qualquer outro Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou 
contratar com a Administração do Estado de Goiás. 

 
2.2.3 – Para fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena Empresa, assim definidas aquelas que 

se enquadram na classificação descrita no Artigo 3º da Lei Complementar 123-2006, as licitantes deverão 
apresentar declaração de enquadramento na categoria de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte 
– EPP, nos termos do Anexo III, deste edital. 

 
              2.2.4 – empresas jurídicas cujo sócio dirigente ou responsável técnico seja servidor da CÂMARA MUNICIPAL 
DE GOIATUBA, em qualquer modalidade de investidura, ou de qualquer órgão ou entidade a esta vinculada; 
 

2.2.5 – empresas jurídicas constituídas em consórcio ou em cooperativa. 
 
2.3 – Toda correspondência trocada entre as Licitantes e a CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA deverá ser 

no idioma português. 
 

III. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP: 
 
             3.1 – A participação neste certame, será assegurada às microempresas- ME e empresas de pequeno porte – 
EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço global em relação àquele 
lançado pelo licitante não qualificado nestas categorias. 
 
             3.2 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor preço.   
 
             3.3 – Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se da 
Seguinte forma:  
 

3.3.1 – A microempresa a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 

3.3.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do Inciso I do 
caput do Artigo 45, da Lei Complementar  nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;  
 

3.3.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência;  
 

3.3.4 – O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte, será aplicado somente 
quando a melhor oferta inicial tiver sido apresentada por Grande Empresa, que não enquadram na Lei Complementar 
nº 123/2006;   
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3.3.5 – Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do Artigo 44 da Lei Complementar nº 

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, o da 
Grande Empresa;  
 
3.4 – As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, na forma do Artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.  
 

3.4.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa;  
 

3.4.2 – A não- regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Artigo 43, da Lei Complementar 
nº 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei nº 
8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
 

IV. DA FORMA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO: 
 

4.1 – Declarações da Condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP; 
 

4.1.1 – A declaração da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, conforme modelo no 
ANEXO III DO PRESENTE EDITAL, para fins de tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar nº 
123/2006, deverá ser apresentado fora dos envelopes das DOCUMENTAÇÕES e de PROPOSTAS DE PREÇOS, e 
ser assinada pelo representante legal da empresa, ou pelo contador ou, ainda pela Junta Comercial e, sob as penas 
da lei, deverá estar consignado não estarem com restrições estabelecidas nos incisos do § 4º do Artigo 3º da citada 
Lei Complementar. 

 
V. DOS ENVELOPES: 

 
5.1 – Na data, hora e local definido neste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão Permanente de 

Licitação, simultaneamente, sua documentação de habilitação e proposta de preços, em 2 (dois) envelopes tamanho 
250mmx350mm separados, não transparentes, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: _____________________________________________________________ 
EDITAL: CONVITE Nº 007/2019 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, com manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças e componentes necessários à manutenção, fornecimento de material de 
consumo para utilização (tonners), exceto papel, destinado ao uso desta casa de leis. 

 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE: _____________________________________________________________ 
EDITAL: CONVITE Nº 007/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, com manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças e componentes necessários à manutenção, fornecimento de material de 
consumo para utilização (tonners), exceto papel, destinado ao uso desta casa de leis. 

 

5.2 – Não será admitido o encaminhamento de documentação e/ou propostas via Fax, correio eletrônico ou 
outro meio que não assegure o completo sigilo e a originalidade das informações. 

5.3 – O representante da licitante deverá estar devidamente credenciado, munido de cédula de identidade, 
procuração, carta de preposição ou outro documento hábil em que estejam expressos poderes especiais para prestar 
os esclarecimentos que forem requisitados pela CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, assumir compromissos em 
nome da proponente, formular impugnação e praticar os demais atos relacionados com esta licitação; 

5.3.1 – A procuração ou carta de preposição deverá estar com firma reconhecida em cartório ou 
acompanhada de cópia autenticada do documento de identidade, contrato social ou estatuto da empresa outorgante, 
para possibilitar a verificação da legitimidade da outorga e da representação. 

 
5.4 – Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitos juntada ou substituição de quaisquer 

documentos, retificação de preços ou condições. 
 

5.5 – O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra a CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA, observando as prescrições da legislação específica. 
 

VI – ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO: 
 

6.1 – A não apresentação ou deficiência de qualquer dos documentos exigidos para habilitação implicará a 
inabilitação da licitante, sendo vedada sua apresentação posterior.  
 

6.2 – Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório, os quais serão partes integrantes do processo, sob pena de inabilitação. 
 

6.2.1 – Os documentos solicitados no presente edital também poderão ser autenticados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA. 
 

6.3 – As certidões que não contiverem sua data de validade, esta será considerada pelo prazo de 30 (Trinta) 
dias, a partir da data de sua emissão. 
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6.4 – Os documentos apresentados deverão ser relativos à unidade tributária da pessoa jurídica que irá 
contratar com a Administração (Matriz ou Filial). 
 
           6.5 – Da Habilitação Jurídica: 
                   
           6.5.1 – Cópia autenticada da Cédula de Identidade do representante, sócio ou diretor que estiver habilitado 
juridicamente a representar a licitante neste certame. 
         

6.5.2 – Procuração ou credenciamento do representante que não seja sócio/proprietário, com amplos poderes 
para manifestar-se em nome da licitante, bem como para assinar documentos; 

 
6.5.2.1 – Nenhuma pessoa poderá representar mais de uma empresa na licitação. 
 
6.5.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, ou o documento consolidado, 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da licitante. Em se tratando de sociedade por ações, 
deverá o documento estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores. 

 
6.5.4 – Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
6.5.5 – O descumprimento dos subitens 6.5.1 e 6.5.2 não ensejará a desclassificação da licitante. Seu 

assistente, todavia, estará impedido de se manifestar em favor da mesma no pleito licitatório. 
 
6.5.6 – Ato de registro ou Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, expedido pelo órgão ou entidade competente. 
 
6.5.7 – As assinaturas em rubricas só serão consideradas se conferirem com as assinaturas de documentos 

constantes do envelope de documentação, tais como Carteira de Identidade, CPF ou Contrato Social. 
                
           6.6 – Da Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.  
 
c) Certidão de Regularidade de Débito com as Fazendas Federal conjunta com INSS, Estadual e Municipal, da 
sede ou do domicílio da licitante, na forma da lei.  
 
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT). 

 
 

6.7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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6.7.1 Apresentação de Atestado(s) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
ter o licitante desempenhado, de forma satisfatória atividade pertinente e compatível em características, objeto desta 
licitação. 

 
VI. ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA: 

 
7.1 – A proposta de preços deverá ser datilografada ou impressa em idioma português, em única via em papel 

timbrado da empresa licitante ou contendo carimbo padronizado, sem rasuras, emendas, entrelinhas, borrões ou 
acréscimos. Deverá ainda ser datada, assinada na última folha e rubricada nas demais, sob carimbo, de forma a 
permitir a identificação do signatário, e conter o nome, endereço completo com CEP, telefone e fax da empresa, além 
do número deste Convite. 

 
    7.2 – A proposta deverá apresentar ainda as especificações técnica com as características técnicas 
detalhadas do objeto, especificando Marca, Modelo e outros elementos que identifiquem e constatem as 
configurações cotadas, além do valor unitário (mês) e total em moeda corrente nacional, já incluso tributos, sob 
pena de desclassificação. 
 

7.2.1 – Na hipótese de divergência entre valores expressos numericamente e os expressos por extenso, 
prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso. 
 

7.3 – A validade mínima da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contarem da data de sua abertura e 
conhecimento, independentemente do prazo impresso na mesma. 

 
     7.4 – Após a abertura das propostas não serão aceitas justificativas quanto a enganos nas cotações ou erros 
de digitação, ficando a proponente sujeita aos preços, prazos, condições de pagamento e tudo o mais que constar da 
proposta. 
 

7.5 – Eventuais dúvidas ou questionamentos surgidos da leitura do instrumento convocatório e seus anexos 
deverão ser endereçados à Presidência da Comissão Permanente de Licitação, por escrito, com antecedência 
mínima de 24hs antes da reunião de abertura do procedimento licitatório, sob pena de não serem recebidos. 

 
 7.6 – O prazo deverá ser cumprido na íntegra, caso o licitante não cumpra estará automaticamente impedido 
de participar das próximas licitações, além das consequências legais. 
 

7.7 – O pagamento será de efetuado em 05 dias após o vencimento do respectivo mês. 
 

 7.8 - O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano, após a assinatura do mesmo, podendo ser 
prorrogado por igual período, caso acha necessidade. 

  
7.9 - O contrato objeto da presente licitação poderá ser aditado em até 25%, caso haja interesse entre ambas 

as partes. 
 

VIII. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: 
 
                        O processamento do Edital Convite obedecerá às seguintes fases: 
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8.1 – Fase 1 – Reconhecimento dos envelopes. 

 
8.1.1 – O recebimento dar-se-á em sessão pública no dia, horário e local indicados neste instrumento, após o 

que o presidente da CPL encerrará a fase. 
 
8.2 – Fase 2 – Abertura dos envelopes nº. 01 exame e julgamento dos documentos de habilitação, 

devolvendo-se às licitantes inabilitadas o envelope nº. 02, fechado, desde que transcorrido o prazo legal sem 
interposição de recurso. 

 
8.2.1 – Iniciada esta fase, não será concedido novo prazo para a apresentação de qualquer documento 

exigido neste edital, nem será recebida nova proposta, nem ainda será admitida qualquer retificação ou alteração das 
condições propostas. 

 
8.2.2 – A CPL solicitará aos representantes presentes que analisem e rubriquem todos os documentos 

apresentados relativos à habilitação e formulem, caso julguem necessário, protestos ou impugnações relativos à 
documentação de outra (s) licitante (s). As impugnações serão registradas na ata da sessão e serão apreciadas e 
julgadas pela Comissão. 

 
8.2.3 – Durante o exame da documentação, os representantes das licitantes não poderão retirar-se do recinto 

para reproduzir documentos ou peças de quaisquer das propostas. 
 
8.2.4 – O não comparecimento do representante da licitante a qualquer uma das sessões marcadas, não 

impedirá a sua realização. 
 

              8.3 – Fase 3 – Abertura do envelope nº. 02, análise dos elementos e classificação das Propostas de Preços 
das licitantes habilitadas, observando o disposto no art. 43, III, da Lei nº. 8.666/93. 
 
              8.3.1 – A CPL analisará as propostas com base nas informações e dados constantes dos envelopes nºs. 01 e 
02, sendo-lhe facultado, se entender necessário, solicitar esclarecimentos complementares ao órgão solicitante e às 
licitantes. 
 
 8.3.1.1 – As respostas e informações complementares das licitantes deverão ser prestadas por escrito e nos 
prazos fixados pela Comissão, não podendo acarretar modificação das condições já indicadas nas propostas, sob 
pena de desclassificação. 
 
            8.3.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
             8.3.2.1 – não atenderem aos requisitos mínimos das especificações constantes do Anexo que acompanha o 
presente edital; 
 
            8.3.2.2 – apresentarem preços inexequíveis ou incompatíveis com os valores de mercado; 
 
            8.3.2.3 – apresentarem vantagens baseadas nas ofertas de outras licitantes; 
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             8.3.2.4 – apresentarem percentuais de descontos diferenciados, baseando-se em proposta de outros licitantes, 
exceto se a proponente tiver apresentado o menor preço por item e seja a vencedora do certame. 
 
            8.3.3 – Será considerada vencedora a proposta que, dentre as licitantes habilitadas e que atendam às 
especificações contidas no Edital e que a locação ofertada deverá ser de ótima qualidade (veiculo), desde que 
atendido o direito de preferência da microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos dos itens 3.2, 3.3.1 e 
3.3.4 do presente edital, ter o menor preço por item, colocar as especificações de cada item a ser confeccionado de 
acordo com o relacionado no anexo deste edital; caso a licitante não atender as especificações exigidas estará 
automaticamente desclassificada. 
 
             8.3.4 – Havendo igualdade na classificação prevista no subitem anterior, a vencedora da licitação será 
conhecida por meio de sorteio, em sessão pública, para a qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
             8.3.5 – Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a CPL poderá fixar as licitantes o prazo de 03 (Três) 
dias úteis para apresentação de novas propostas, baseadas das causas que tenham determinado a desclassificação. 
As novas propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados, que serão recebidos em sessão pública, 
observando-se o procedimento de avaliação e julgamento estabelecidos nos subitens anteriores. 
 
            8.4 – Fase 4 – Elaboração da Ata de Julgamento. 
 
            8.5 – Fase 5 – Adjudicação do objeto pelo PRESIDENTE DA CÂMARA. 
 
            8.6 – Fase 6 – Homologação do julgamento, pelo PRESIDENTE DA CÂMARA. 
 

IX. DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

9.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

01.01.0101.01.031.0001.2001.100.339039.12 

 
X. DO PAGAMENTO: 

 
 10.1 – O pagamento do objeto será feito em moeda corrente nacional, em 05 dias após a apresentação 
de nota fiscal. 
 

XI. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 
 
 11.1 – A Administração poderá revogar ou anular licitação, nos termos do art. 49 da Lei nº. 8.666/93. 
 
 11.2 – Poderá ainda a Administração tornar sem efeito a adjudicação e desclassificar a proposta 
vencedora, se tomar conhecimento de fato, anterior ou posterior ao julgamento, que demonstre dolo ou má-fé da 
licitante, ou comprometa sua idoneidade técnica, financeira ou administrativa. 
 
 11.3 – No caso de cancelamento do processo licitatório, é assegurada a prévia defesa. 
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XII. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
 
 12.1 – A inexecução, parcial ou total, das obrigações assumidas ensejará a aplicação, à adjudicatária, das 
seguintes sanções, garantindo o contraditório: 
 
 12.1.1 – advertência; 
 
 12.1.2 – multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, aplicando-se a pro-rata die da data 
do vencimento da obrigação até seu efetivo cumprimento; 
 
 12.1.3 – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 12.1.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação. 
 

XIII. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
 13.1 – Os recursos administrativos deverão ser protocolizados na CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
e obedecerão às disposições do art. 109 da Lei nº. 8.666/93, excluindo via fax, email ou qualquer outra forma, sendo 
aceitável apenas no protocolo sede desta Câmara. 
 

XIV. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

 14.1 – Mesmo não estando presente qualquer dos licitantes, os trabalhos licitatórios terão seu curso 
normal. 
 14.2 – É vedada a sub – contratação  parcial ou total para a entrega do objeto desta licitação.  
 
 14.3 – A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA poderá cancelar a Nota de Empenho emitida e rescindir 
o Contrato decorrente desta licitação, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos em que a 
licitante vencedora: 
 
 14.3.1 – venha a sofrer protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua 
capacidade econômico-financeira; 
 14.3.2 – utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais 
tenha acesso por força de suas atribuições contratuais; 
 
 14.3.3 – venha a ser declarada inidônea ou punida com proibição de licitar com qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
 
 14.3.4 – Caso não venha cumprir a entrega dos produtos.  
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 14.4 – A seu critério, A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, por ato justificado da autoridade 
competente, poderá alterar as condições de participação, ou da contratação, promovendo a republicação deste Edital e 
reabrindo novo prazo para a apresentação das propostas. 
 
 14.5 – A apresentação da proposta de preços implica a aceitação plena e total das condições deste 
Edital, sujeitando-se a licitante às sanções previstas nos arts. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93. 
 
 14.6 – Maiores informações ou a aquisição do instrumento convocatório poderão ser obtidas com os 
membros da CPL da CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, no endereço especificado no Preâmbulo deste Edital ou 
pelo telefone (064) 3495 – 1505, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h e 30m às 17h e 30m. 
  

 
 
 

GOIATUBA - GO, 06 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

LUIZ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR 
Presidente Câmara Municipal de Goiatuba 

 
 
 
 
 
 
 

NEY JOSÉ CARDOSO 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONVITE Nº 007/2019 
 

 

1. DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, com manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças e componentes necessários à manutenção, fornecimento de material de 
consumo para utilização (tonners), exceto papel, destinado ao uso desta casa de leis. 
 
 
2 – OBJETIVO 
 
2.1 - Fornecimento de impressora nova para prestação de serviços de impressão monocromática, reprodução de 
cópias de documentos e digitalização, com fornecimento de assistência técnica para manutenção corretiva e 
preventiva, incluindo substituição de peças, insumos, suprimentos e materiais de consumo (tonners, revelador, 
cilindro, entre outros), conforme especificações e quantitativos estimados neste Termo de Referência. 
 
3 – DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1 - Justifica-se a contratação, pois a impressão de documentos permanece sendo uma atividade necessária para o 
bom andamento de todos os setores desta casa de leis. 
 
3.2 - Também para reduzir os custos e aumentar a qualidade do serviço, uma vez que a manutenção e consumo de 
tonners ocorrerá por conta da Contratada. 
 
3.3 - Optou-se por licitar e contratar empresa especializada em locação de impressoras, com manutenção 
preventiva e corretiva, fornecimento de peças e componentes necessários à manutenção, fornecimento de 
material de consumo para utilização (tonners), exceto papel, destinado ao uso desta casa de leis, tendo em 
vista a indisponibilidade do nosso parque de impressoras atuais, de maneira antiga e sem condições de uso.  
 
3. 4 - Como rege a Lei n°. 8.666/93, contratos referentes à locação de impressoras se fazem necessário, e tem 
como objetivo a utilização em impressoras laser ou jato de tinta, onde esse sistema ainda permite algumas 
vantagens: 
 

  Adquirir a impressora e cartucho, garantindo toda a assistência necessária, tanto para a impressora 

como para o tonners;  

 Visando a agilidade e melhor eficiência, redução de tempo com cotação de preços e atendimento 

solicitados pelos departamentos, além das manutenções periódicas;  

 Possibilita que a empresa controle os gastos, pagando apenas pelos cartuchos utilizados; 
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 Ter profissionais aptos a realizar manutenções diárias e/ou sempre que necessário;  

 Redução elevada dos custos com equipamentos e suprimentos de impressão. 

 

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

4.1 – Os licitantes deverão mencionar as configurações mínimas das impressoras, trazendo se possível o prospectos 
dos equipamentos que estão sendo cotados que atendam as especificações deste termo de referências, sob pena de 
desclassificação do item. 

4.2 – O licitante vencedor deverá dar suporte aos equipamentos, no prazo de no máximo 30 (trinta) minutos, e no 
caso de troca de equipamentos ou substituição de peças terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
As configurações mínimas das impressoras deverão ter as seguintes características: 

 

Equipamento MODELO nº 01 
 
Quantidade 01 - EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MONO: 
 
( EQUIPAMENTO DE ULTIMA GERAÇÃO ) 

 
DESCRIÇÕES MÍNIMAS: 
 
Impressão 

Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi 

Cópias Múltiplas Sim 

Acesso Remoto Sim 

Relatório de Atividades/Relatórios 
Periódicos 

Sim 

Impressão Colorida Não 

Funções Principais Impressão, digitalização, cópia 

Cópia Duplex (Frente e Verso) Não 

Tempo de Impressão da Primeira Página 8 segundos 

Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico 

Memória Padrão 256 MB 

Velocidade Máx. de Impressão em Preto 
(ppm) 

42/40 ppm (carta/A4) 

Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi 

Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas 
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Capacidade de Papel na Bandeja Opcional 
(folhas) 

2 x 520 folhas 

Bandeja Multiuso 50 folhas 

Interface de Rede Embutida Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 

Compatibilidade com o Driver de 
Impressora† 

Windows®, Mac OS®, Linux 

Emulações 
PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, 
PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 

Função de Impressão Segura Sim 

Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ 50.000 páginas 

Volume Máximo de Ciclo Mensal 50.000 páginas 

Volume de Impressão Mensal 
Recomendado‡ 

Até 3.500 páginas 

Aplicativo de Impressão para Dispositivos 
Móveis‡ 

AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother 
iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace 

 
Cópia 

Resolução de Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi 

Copia sem uso do PC Sim 

Capacidade Máx. do Alimentador 
Automático de Documentos (ADF)‡ 

70 folhas 

Velocidade da Cópia em Preto 42/40 ppm (carta/A4) 

Redução/Ampliação 25% ~ 400% 

Função de Cópias Ordenadas Sim 

Tamanho do Vidro de Documentos Carta 

Cópia Duplex (Frente e Verso) Não 

Cópias de ID (Documentos de Identidade) Sim 

 
Digitalização 

ADF Sim 

Scan Drivers Included ‡ TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE 

Resolução de Digitalização Interpolada 
(dpi) 

Até 19200 x 19200 dpi 

Resolução de Digitalização Óptica (dpi) 1200 x 1200 dpi 

Formatos (Exportação) 

JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF 
seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF 
Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, 
XML, PPTX, XPS, PNG 

Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, 
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Network Folder (CIFS - Windows® only), E-
mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), 
Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email 

Digitalização Duplex (Frente e Verso) Não 

 
Outros 

Dimensões do Equipamento sem caixa 49,5 x 42,7 x 48,5 cm 

Web Connect 

GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for 
Business, EVERNOTE®/EVERNOTE 
Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for 
Business, ONENOTE®, 
DROPBOX/DROPBOX for Business, Google 
Apps for Business™, BOX/BOX for Business, 
FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web 
Albums™ 

Velocidade da CPU (Processador) 800 MHz 

Modo de Economia de Toner Sim 

Capacidade de Saída do Papel 150 folhas 

Funções de Segurança 
Active Directory®, Secure Function Lock, Lock 
Slot, Secure Print 

Fonte de Alimentação AC 120V 50/60Hz 

Certificação Energy Star Sim 

Tela LCD 3,7" 

 

CAPACIDADE TONER RENDIMENTO MINIMO: 12.000 PAGINAS  

 
 
 

Equipamento MODELO nº 02 
 
Quantidade 13 - EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MONO: 
 
( EQUIPAMENTO DE ULTIMA GERAÇÃO ) 

 
DESCRIÇÕES MÍNIMAS: 
 

Impressão 

Padrão de Impressão Duplex (Frente e 
Verso) 

Sim 

Resolução da Cópia (máxima em dpi) 600 x 600 dpi 

Tecnologia de Impressão Laser Eletrográfico 
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Memória Padrão 32 MB 

Memória Opcional Não 

Velocidade Maxima em Preto (ppm) 30 ppm 

Resolução (máxima) em dpi 2400 x 600 dpi 

Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 2400 X 600 dpi 

Capacidade da Bandeja de Papel 
Bandeja inferior com capacidade para 250 
folhas de papel 

Capacidade de Impressão Duplex (Frente e 
Verso) 

Sim 

Interface de Rede Embutida 
Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,USB 2.0 de 
alta velocidade 

Emulação PCL6; BR-Script3 

Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 10.000 páginas por mês 

Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ Até 10.000 páginas por mês 

Aplicativo de Impressão para Dispositivos 
Móveis‡ 

AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi 
Direct® 

 
Cópia 

Cópia de Identidade (ID Card) Sim 

Resolução de Cópia (máxima) 600 x 600 dpi 

Opções de Cópia 
Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), 
cópia de documentos de identidade 

Capacidade Máx. do Alimentador 
Automático de Documentos (ADF)‡ 

Até 35 páginas 

Velocidade da Cópia em Preto 30 cpm 

Ampliação / Redução 25% - 400% 

Redução/Ampliação 25% - 400% em incrementos de 1% 

Agrupamento de Cópias (2 em 1) Sim 

Tamanho do Vidro de Exposição A4 

 
Digitalização 

Tipo de Scanner 
Mesa plana colorida com alimentador 
automático de documentos (ADF) 

Formatos de Arquivo 
TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / 
PNG / XPS 

Resolução Máx. de Digitalização 
Interpolada (dpi)† 

Até 19200 x 19200 dpi 
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Resolução de Digitalização Óptica (dpi) 600 x 2400 dpi 

Resolução Óptica do Scanner Até 600 x 2400 dpi 

Visualização e Software OCR 
Scansoft PaperPort® SE with OCR for 
Windows® and Presto!® PageManager® for 
Mac® 

Digitaliza para 
Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® 
SharePoint® 

 
Outros 

Dimensões do Equipamento sem caixa 40,9 x 39,88 x 31,75 cm 

Modo Toner Save Sim 

Consumo de Energia:Printing / Standy-by / 
Sleep 

510W / 60W / 5.3W 

Capacidade de Saída do Papel 100 folhas 

Garantia Limitada de 1 ano 

Certificação Energy Star Sim 

Dimensões do Equipamento com caixa 56,65 x 51,82 x 43,43 cm 

Peso do Equipamento com caixa 13,6 kg 

Peso do Equipamento sem caixa 11,1 kg 

Visor LCD 2 linhas 

 
Geral 

Interfaces 
USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 
802.11b/g/n 

Duplex Sim 

Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® 

Ciclo Mensal Recomendado Até 10.000 páginas por mês 

 
TONER CAPACIDADE RENDIMENTO MINIMO: 2.000 PAGINAS 

 
 
 
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DE EQUIPAMENTOS 

 
 

 Todos os equipamento acompanhados de transformadores 220v para 110v, cabos usb2.0 ou de rede, CDs de 

instalação . 
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 Todos os equipamentos devem ser disponibilizados pela empresa vencedora sem custos de: manutenção, 

peças, transporte ou quaisquer defeitos que ocorra. 

 
5 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
 
5.1 A manutenção preventiva e corretiva das máquinas, bem como a reposição de materiais e insumos deverá ser 
realizada no horário de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira; 
 
5.2 Entende-se como manutenção preventiva a assistência técnica planejada e periódica dos equipamentos que 
tenham por objetivo a prevenção da ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções das máquinas; 
 
5.3 Entende-se como manutenção corretiva aquela não periódica que poderá ocorrer nas máquinas para correção de 
vícios, defeitos ou incorreções eventuais urgentes ou que garantam o bom funcionamento das máquinas; 
 
5.4 É de responsabilidade da Contratada, nos casos de manutenção corretiva, reparar, corrigir, remover ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, as peças, componentes e acessórios em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, em até 04 (quatro) horas, após a notificação por 
parte da Contratante; 
 
5.5 Nos casos em que o problema atrapalhe a execução das atividades corriqueiras dos setores de atendimento ao 
público, a empresa deverá substituir a impressora, no prazo apresentado no item por outra de modelo equivalente ou 
superior, em perfeitas condições de uso, sem ônus adicional para a Contratada, responsabilizando-se por todos os 
custos decorrentes, enquanto perdurar o conserto da mesma; 
 
5.6 Nos casos de manutenção preventiva, a Câmara, verificando ruídos, manchas nas impressões ou cópias, ou 
demais detalhes que possam, no futuro, ocasionar defeitos nas máquinas, notificará a Contratada para que possa 
realizar tal manutenção; lubrificando, limpando ou realizando qualquer serviço necessário para o bom estado de 
funcionamento da impressora, a fim de evitar paralisações nos serviços. 

 

 

6. DO OBJETO / ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 
6.1. O objeto desta licitação e a Contratação de empresa especializada em recarga de tonners, uso de 
impressoras em sistema de comodato, sem custo de manutenção e prestação de serviços de fotocópias de 
documentos, destinado ao uso desta casa de leis, conforme relação discriminada abaixo 

 
6.2 A proposta deverá ser apresentada conforme modelo a seguir: 
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MÉDIA DOS PREÇOS 

ITEM QTD. UND LOCAÇÃO 
QTD. 

IMPRESSORAS 
VLR. UNT. 

VLR. 
MENSAL 

VLR. 
TOTAL 

1 12 MESES 
Locação de impressora 
multifuncional laser mono 
MODELO 1 

1  R$     378,33  
 R$                  
378,33  

 R$                
4.540,00  

2 12 MESES 
Locação de impressora 
multifuncional laser mono 
MODELO 2 

13  R$     258,33  
 R$               
3.358,33  

 R$               
40.300,00  

      
 R$               
3.736,67  

 R$               
44.840,00  

 
 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 44.840,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais) 
 
6.3 A empresa licitante deverá apresentar em sua proposta: 
 
a) cotação de preço mensal e total, em moeda Real, incluídas todas as despesas relativas à transporte; 
 
b) apresentar documentação técnica com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando Marca, 
Modelo e outros elementos que identifiquem e constatem as configurações cotadas; 
 
c) nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas/custos, como: transportes, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 
6.4 A franquia mínima será de acordo com o rendimento máximo recomendado pelo fabricante de cada equipamento, 
e configurações mínimas descritas acima. 
 
7 - DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento à licitante vencedora será efetuado em moeda corrente, mensalmente, após apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura em 01 (uma) via, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, que deverá indicar o número da Conta 
Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária. 
 
7.2 As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa contratada para 
retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da devolução e a 
da reapresentação. 
 
8. DO CONSUMO  
 
8.1 – Caso os quantitativos destes materiais não sejam consumidos até o final do contrato, os saldos remanescentes 
serão anulados juntamente com os seus respectivos empenhos.  
 
8.2 – Se os quantitativos destes materiais, não forem suficientes até o final da vigência do contrato, a administração 
poderá aditar estes quantitativos, que não poderá ultrapassar a 25% das quantidades licitadas. 
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8.3 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do contrato.  O contrato terá vigência a contar da assinatura do 
contrato de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/1993; 
 
9. DO LOCAL DA ENTREGA.  
 
9.1 – Os materiais objetos desta licitação deverão ser entregues de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE, mediante autorização de compras, sendo que os mesmos deverão ser entregues no prédio da 
Câmara Municipal de Goiatuba, na Av. Rio Grande do Sul, nº 242, Centro. 
 
 
10 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Fornecer máquina nova ou semi-nova, ainda em linha de fabricação e digital, com garantia de qualidade de 
cópias, impressões e digitalizações; 
 
10.2 A instalação da impressora deverá ocorrer em um prazo de até 03 (três) dias corridos, contados a partir da 
assinatura do contrato; 
 
10.3 Nos casos de urgência, tendo em vista que não poderá haver paralisação das atividades de alguns setores de 
atendimento ao público, a Contratada, após a notificação por parte do Contratante, deverá realizar visita técnica no 
prazo máximo de até 04 (quatro) horas. 
 
10.4 É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de tonners. Os mesmos deverão ser da própria marca da 
impressora ofertada ou similar, podendo ser remanufaturados, garantindo assim sempre o bom funcionamento e 
impressão. No ato da entrega e instalação das Impressoras, a CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 02 (dois) 
tonners reserva para cada máquina, além daquele já presente na impressora instalada, que servirá como estoque 
para eventuais substituições. 
 
10.5 A Contratada, após Notificação por parte da Contratante, deverá entregar, no prazo máximo de até 48 (quarenta 
e oito) horas, os tonners extras que serão solicitados para reposição do estoque. 
 

10.6 É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de insumos e materiais de consumo (tonners, revelador, 
cilindro, entre outros) de boa qualidade, para o perfeito funcionamento da máquina, em quantidade necessária para 
suprir a demanda (exceto papel), sem ônus adicional; 
 
10.7 É obrigatório a utilização de peças ou tonners originais da marca ofertada. 
 
10.8 O descumprimento da Contratada nos prazos e condições definidos neste Termo de Referência poderá ensejar a 
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis na Lei nº. 8.666/93, assegurados a defesa 
prévia, o contraditório e a ampla defesa; recurso; respeitando os prazos previstos nos arts. 87, § 2º e 3º e 109 da Lei. 
8.666/93; 
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10.9 Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte para instalação ou remoção de máquinas, sempre que 
solicitado pelo Contratante, sem ônus adicional, no prazo estabelecido neste Termo de Referência; 
 
10.10 Transportar, seus funcionários, ferramentas e máquinas sempre que o atendimento técnico for solicitado, sem 
ônus para o Contratante; 
 
10.11 Efetuar medições mensais, apresentando relatório demonstrativo do número de cópias, impressões e 
digitalizações produzidas no período, excluindo as cópias decorrentes de testes promovidas por técnicos da empresa; 
 
10.12 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo da execução do objeto licitado; 
 
10.13 Responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por 
outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale refeição, vale-transporte e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
 
10.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em conformidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência e/ou no processo licitatório; 
 
10.15 A Contratada deverá possuir seguro da(s) máquina(s), uma vez que a Contratante não se responsabilizará por 
danos, roubos e/ou perda/extravio do(s) equipamento(s); 
 
10.16 A Contratada não poderá subcontratar, ceder e/ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do objeto ora 
licitado. 
 
 
11- RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
11.1 Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, conferir e avaliar os serviços prestados 
pela Contratada; 
 
11.2 Comunicar imediatamente à Contratada quaisquer anormalidades apresentadas no funcionamento das 
máquinas, interrompendo seu uso se assim for recomendado; 
 
11.3 Destinar área específica para a instalação das máquinas, dotadas de pontos elétricos e de rede de 
computadores, em quantidade compatível, quando for o caso; 
 
11.4 Recusar a instalação de máquinas que não se encontrem nas condições especificadas, ainda que estejam em 
condições gerais de funcionamento; 
 
11.5 Efetuar o pagamento à Contratada conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais; 
 
11.6 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da Contratada que ensejaram sua contratação, embora, 
deva esta manter estas condições durante a execução do contrato. 
 



Estado de Goiás 

Câmara Municipal de Goiatuba 
Poder Legislativo 

 

 

ANEXO II 
 

Proposta de Preços 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
CONVITE Nº 007/2019 

 
 

GOIATUBA ................./................/.2019 
 

A Firma _____________________________________________________________________situada na rua 
_________________________________________________ nº____________ cidade ______________________, 
Fone: ________________________, CNPJ nº_____________________________ envia a proposta abaixo 
relacionadas; 

 

ITEM QTD. UND LOCAÇÃO 
QTD. 

IMPRESSORAS 
VLR. UNT. 

VLR. 
MENSAL 

VLR. TOTAL 

1 12 MESES 
Locação de impressora 
multifuncional laser mono 
MODELO 1 

1 
   

2 12 MESES 
Locação de impressora 
multifuncional laser mono 
MODELO 2 

13 
   

        
 

  VALOR DA PROPOSTA R$__________________(_________________________________________________) 
 
 

 
Validade da proposta: _________________________________________________ 
 
Condições de pagamento: _____________________________________________ 
 
Prazo de entrega:____________________________________________________ 
 
Declaramos que aceitamos as condições proposta no Edital acima citado.  
 
 
Ass:__________________________________________________ 
 
 

 



Estado de Goiás 

Câmara Municipal de Goiatuba 
Poder Legislativo 

 

 

 
ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu, ________________________________________, na qualidade de sócio proprietária da 

empresa___________________________________DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa enquadra-se 

na categoria de Microempresa – ME (ou Empresa de Pequeno Porte – EPP), na forma prevista no art. 3º da Lei 

Complementar n. 123/2006 e não está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4º, podendo, assim, usufruir a 

prerrogativa e o direito de preferência de que tratam os arts. 42 a 45 da citada lei complementar. 

 

Por ser a expressão da verdade firmo o presente. 

 

 

 

_______________________________________ 

Sócio Proprietário. 

CPF n.______________________ 


