
EDITAL PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 008/2023 FUNEV 

A FUNDAÇÃO  UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA/FUNEV,  pessoa  jurídica  de

direito privado, inscrita no CNPJ n°. 07.776.237/0001-08, localizada na Av. Brasil N°

3.700, Cidade Universitária, CEP 75.083-440, Anápolis-GO, disponibiliza o Pedido de

Cotação nº 008/2023, cujo objeto refere-se à locação de impressoras multifuncionais,

incluindo a prestação de serviços de assistência técnica e fornecimento de todo o

suprimento  (tonners,  cartuchos,  componentes  eletrônicos  e  mecânicos,  entre

outros, exceto  o  papel)  para  atender  as  demandas  da  FUNEV  e  de  suas  unidades

próprias e geridas. 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1  A  contratação  será  realizada  observando  os  procedimentos  previstos  no

Regulamento de Compras, Contratações de Serviços e Obras, Locações e Alienações da

FUNEV/HEELJ,  disponível  para  acesso  de  todos  interessados  no  sítio  eletrônico:

www.funev.org.br  .    Não aplica-se ao procedimento de seleção e posterior contratação as

disposições da Lei 8.666/1993 e Lei 14.133/2021. 

1.2 Modalidade de seleção dos fornecedores: Pedido de Cotação, nos termos do Art.

7º. inciso I, do Regulamento de Compras.

1.3 A descrição do objeto da contratação e forma de execução estão descritas no

Anexo I – Termo de Referência.

2. MEIOS DE COMUNICAÇÃO E PRAZOS 

2.1  As propostas acompanhadas das documentações exigidas para habilitação deverão

ser  enviadas  para  o e-mail:  comissaofunev@  funev.org.br   ou inseridas  na  Plataforma

1

ZapSign 5e9ce7e3-f610-47cb-9ebc-abb8241217f5.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Bionexo, observando a todas as condições previstas neste edital e Termo de Referência

(Anexo I).

2.2 Prazo para envio das propostas: 05 (dias) dias úteis.

2.2.1 Data de Início:  15/02/2023 – Data Final: até as 23h59min do dia 24/02/2023

(horário de Brasília).

2.2.2 A contagem do prazo é feita em dias úteis, excluindo-se o dia da publicação e

incluindo o dia do vencimento.

2.2.3 Os  prazos  para  apresentação  das  propostas  e  documentações  exigidas  são

improrrogáveis,  salvo  por  motivação da  FUNEV, mediante  despacho fundamentado,

registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de tempestividade 

2.3 Os eventuais pedidos de esclarecimentos e questionamentos deverão ser enviados

exclusivamente  para  o  e-mail:   comissaofunev@  funev.org.br   até  o  dia 22/02/2023,

devendo a FUNEV publicar a nota de esclarecimento até 24 horas antes do término do

prazo final para entrega das propostas. 

2.4 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem e não interrompem o prazo para

envio das propostas previsto nos itens acima.

2.5 Não serão conhecidos os Pedidos de Esclarecimentos:

a)  Apresentados  após  os  respectivos  prazos;  enviados  para  endereço  eletrônico

diverso do indicado;

b) Apresentados sem identificação do seu autor. 

c) Que possuam patente caráter protelatório e fundadas alegações genéricas.

2.6 Os participantes e interessados têm a oportunidade de manusear a documentação

física em sua integralidade a qualquer momento após a juntada dos documentos nos

autos. 

2.7 Poderão ter acesso ao processo e manusear a documentação física:
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a) O dirigente/representante da empresa devidamente constituído no Contrato Social

mediante apresentação dos documentos pessoais. 

b) O procurador, mediante instrumento, público ou particular, conferindo-lhe amplos

poderes de representação. 

3. DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PARA HABILITAÇÃO

3.1 A proposta de preços deverá ser apresentada acompanhada dos documentos exigidos

para habilitação jurídica e fiscal. 

3.2  Para habilitação das empresas preponentes será necessário a apresentação integral

das seguintes documentações: 

3.2.1 Habilitação Jurídica

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Última  alteração  do  Contrato  Social  ou  Estatuto  de  Constituição,  desde  que

devidamente  consolidada,  ou  Contrato  Social  ou  Estatuto  de  Constituição,

acompanhado  da  última  alteração  contratual, devidamente  registrado.  Caso  a

proponente  possua  em  seu  quadro  societário  alguma  Pessoa  Jurídica  deve  ser

encaminhado no mesmo ato e a cópia do Contrato Social do seu sócio PJ. 

c) Documentos pessoais (RG e CPF) dos sócios e dirigentes da empresa. Aplica-se a

mesma exigência aos sócios e dirigentes do sócio Pessoa Jurídica da proponente,

caso exista. 

d) Procuração  pública  ou  particular,  outorgando  poderes  ao  representante  da

empresa, quando não forem seus sócios ou dirigentes que assinaram a proposta e/ou

o contrato a ser celebrado, acompanhada dos documentos pessoais. 

e) Declaração  exigida  nos  termos  da Lei  Federal  nº  12.846/2013  (“Lei  de

Anticorrupção”) e da Lei Estadual nº 15.503/2005 (Anexo II).

3.2.2 Habilitação Fiscal

3

ZapSign 5e9ce7e3-f610-47cb-9ebc-abb8241217f5.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta

de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja

inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidão

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;  e prova da regularidade para

com a Fazenda Estadual da sede da proponente; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da proponente;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

e) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho; 

3.3 Admitir-se-á como válida a certidão positiva com efeito de negativa. 

3.4 A FUNEV aceitará a Declaração emitida pelo Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores/SICAF, contendo no mínimo o registro de credenciamento, habilitação

jurídica e regularidade fiscal, em substituição aos documentos exigidos para habilitação

jurídica e fiscal.

3.5  A ausência  de  qualquer  documento  exigido  ou  a  apresentação  de  documento

rasurado, alterado e com vigência expirada, poderá implicar na imediata inabilitação da

proponente.

4. DA PROPOSTA

4.1  A proposta  deverá  ser  encaminhada  datada,  em  língua  portuguesa,  em  papel

timbrado da empresa,  sem emendas,  rasuras  e  entrelinhas,  conter  data,  nome,  razão

social, CNPJ, endereço completo, telefone, endereço eletrônico e deverá estar assinada

pelo representante legal da empresa. 

4.1.1 Além das especificações acima, a proposta deverá ser encaminhada respeitando o

critério de aceitabilidade dos preços: menor preço global. 
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4.2 A proposta deverá constar planilha de custo unitário para cada item, independente

do critério de aceitabilidade de preço, pois servirá de referência para o julgamento das

propostas;

4.3 A proposta deverá ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e

por extenso, incluindo todos os custos com eventuais salários, leis sociais, trabalhistas,

Súmulas  do  TST,  Acordos  e  Convenções  Coletivas  de  Trabalho  das  respectivas

categorias, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, uniformes,

despesas administrativas e lucros, insumos e demais benefícios garantidos em norma

coletiva, necessários à sua composição, despesas necessárias ao cumprimento integral

do objeto  ora publicado,  não sendo considerados pleitos  de acréscimos a  esse ou a

qualquer título posteriormente;

4.3.1 Os erros de soma ou multiplicação, bem como a divergência que ocorrer entre o

preço  unitário  e  o  total  do  item  serão  corrigidos  automaticamente  pela

CONTRATANTE, tendo como base o preço unitário.

4.4  Para o correto dimensionamento e  elaboração da proposta,  a  proponente poderá

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por

funcionário da FUNEV designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado

previamente pelo e-mail   comissaofunev@funev.org.br   .    Para vistoria a empresa ou seu

representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de

identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para

a realização da vistoria.

4.5  As  proponentes  poderão  apresentar  proposta  na  modalidade  de  locação  ou

comodato.  O  critério  para  escolha  da  modalidade da  contratação  será  a  condição/

proposta que resultar em melhor custo-benefício à FUNEV.

5. JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS

5.1 A melhor proposta será aquela que resultar em melhor custo-benefício à FUNEV. 
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5.2  A CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar amostra do item ofertado na

proposta vencedora, antes da formalização do contrato, para comprovar o atendimento

das especificações básicas, de modo que custos correrão por conta do fornecedor.

6. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA SUA VIGÊNCIA 

6.1 As obrigações decorrentes do procedimento de cotação e posterior contratação serão

formalizadas  através  da  assinatura  de contrato  de  prestação  de  serviços  e/ou

fornecimento  de  material,  do  qual  fará  parte,  independentemente  de  transcrição,  o

presente Termo de Referência, seus anexos e a proposta da CONTRATADA, no que

couber.

6.2 A vigência contratual será de  12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do

instrumento contratual. 

6.3 As prorrogações, acréscimos e supressões deverão ser previamente ajustadas entre

as partes, formalizadas mediante termo aditivo, observando sempre as disposições do

Regulamento de Compras.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1  O pagamento dos serviços será realizado de acordo com a demanda efetivamente

atendida pela  CONTRATANTE,  no prazo de até  30 (trinta)  dias  após  o ateste  pelo

Gestor  Contratual  na Nota Fiscal  e/ou relatório dos  serviços  executados,  bem como

envio das certidões comprovando a regularidade fiscal;

7.2 O pagamento será creditado em conta-corrente de titularidade da CONTRATADA,

através de ordem bancária em qualquer instituição bancária, devendo, para isso, repassar

informações relativas ao banco, agência, localidade e conta-corrente;

7.3  A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento integral ou

parcialmente, se o fornecimento de produtos e/ou prestação de serviços contrariarem as

especificações, inclusive, se houver erro e/ou omissão da documentação fiscal e fatura;
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7.4 A CONTRATADA é obrigada a realizar o registro de forma impressa no corpo das

Notas  Fiscais  emitidas  (e/ou  documentos  equivalentes)  a  descrição  do  serviço  e/ou

produto fornecido, competência e número do Contrato Celebrado com a FUNEV;

7.5  O pagamento das despesas de contratação e execução do objeto desse termo de

referência correrão por conta de rateio, cujo critério utilizado será com base na receita

gerada pela matriz e unidades filiais próprias, bem como, os repasses provenientes dos

Contratos de Gestão, firmados entre a FUNEV e o governo do Estado de Goiás, por

intermédio  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  e  através  do  contrato  firmado  entre  a

FUNEV  e  o  Município  de  Anápolis,  por  intermédio  da  Secretária  Municipal  de

Anápolis. 

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A CONTRATANTE acompanhará e  fiscalizará a conformidade da prestação dos

serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste;

8.2 A CONTRATANTE indicará o Gestor e dará ciência à CONTRATADA do nome,

qualificação e contatos corporativos;

8.3 A verificação da adequada prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de

produtividade, quando aplicável;

8.4 A fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  CONTRATADA,

inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  e,  na  ocorrência  desta,  não

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

9. DAS VEDAÇÕES 

9.1 É vedado à FUNEV contratar o cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou

afim,  em  linha  reta  ou  colateral,  até  o  3º  (terceiro)  grau,  do  Governador,  Vice-

Governador,  de  Secretários  de  Estado,  de  Presidentes  de  autarquias,  fundações  e
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empresas estatais, de Senadores e de Deputados federais e estaduais, Conselheiros do

Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios, todos do Estado de Goiás, bem como

de diretores, estatutários ou não, da organização social, para quaisquer serviços relativos

ao contrato de gestão. 

9.2 É vedado à FUNEV manter relacionamento comercial ou profissional com entidades

privadas  cujos  dirigentes,  diretores,  sócios,  gerentes colaboradores  e/ou equivalentes

sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual,

bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em

linha reta ou colateral,  até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização

social os quais detenham poder decisório, em conformidade com o parágrafo único do

artigo 4º, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás. 

9.3 É vedado à FUNEV contratar o cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou

afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, de

Secretários Municipais,  de Presidentes de autarquias,  fundações  e empresas estatais,

vereadores, todo do Município de Anápolis/GO, bem como de diretores, estatutários ou

não, da organização social, de forma que a contratação da empresa caso efetivada, não

contrariará a Lei Municipal nº 4.173/2021.

9.4 É vedado à FUNEV manter relacionamento com  pessoas jurídicas ou instituições

das quais façam parte os dirigentes e associados da FUNEV, conforme o preconizado

através da Lei Municipal nº 4.173/2021 de Anápolis.

10. DAS OBRIGAÇÕES 

10.1 – Obrigações da Contratada:

a)  Cumprir integralmente as especificações e condições constantes neste Termo de

Referência;

b) Entregar o objeto especificado no presente Termo de Referência nas condições e

prazos  estabelecidos,  seguindo  as  orientações  da  CONTRATANTE,  bem  como

responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos e/ou serviços;
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c) Atuar de forma ética, legal e profissional;

d) Zelar pelos equipamentos e pelas instalações da FUNEV, respeitando as condições

de  higiene  e  segurança  necessários,  como  forma  de  preservação  do  patrimônio

público;

e) Executar diretamente a prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos, sem

terceirização  ou  subcontratações,  mesmo  que  parcialmente,  sem  prévio

consentimento,  por  escrito,  da  CONTRATANTE.  Sendo  autorizado  deverá  ser

apresentado formalmente o vínculo com o terceirizado ou subcontratado, em acordo

com a legislação;

f) Prestar  todos os  esclarecimentos  que  forem solicitados  pela  CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade da

prestação do serviço e/ou material fornecido;

g) Notificar  a  CONTRATANTE  por  escrito  quando  verificar  a  ocorrência  de

eventuais  inconformidades  no  decorrer  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo

razoável para a sua correção;

h) Observar as normas legais de segurança que está sujeita à prestação do serviço

e/ou a atividade de distribuição dos produtos fornecidos;

i)  Não permitir,  em nenhuma hipótese,  que pessoa que não seja  membro de seu

quadro de funcionários entre na Fundação Universitária Evangélica/FUNEV, mesmo

que  acompanhada  por  funcionário,  cooperado  ou  afim,  no  escopo  de  trabalhar,

estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver com o contrato a ser celebrado

com a CONTRATANTE;

j) Encaminhar seus funcionários devidamente identificados com crachá e uniforme;

k) Assumir os ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato;

l) Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  causarem  à

CONTRATANTE  e  a  terceiros,  bem  como  arcar  com  a  responsabilidade  civil,

criminal, entre outras, por todo e qualquer dano material e moral decorrente de ação
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ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações

cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

m) Cuidar da regularidade obrigacional derivada de eventual vínculo e subordinação

com o  pessoal  envolvido  direta  ou  indiretamente  na  execução  do contrato  a  ser

celebrado, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente

da prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, principalmente no que se

refere ao ISS, PIS, COFINS, FGTS e INSS; 

n) Adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que eventualmente venha a

ser  reconhecida  judicialmente  ou  administrativamente  por  qualquer  órgão

administrativo e/ou fiscalização;

o) Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,

sócios, prepostos ou subordinados;

p)  Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela  CONTRATANTE, ou qualquer

órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados e ou fornecimento de

produtos, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da

CONTRATANTE; 

q) Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que

ensejaram  a  contratação,  particularmente  no  que  se  refere  à  regularidade  fiscal,

jurídica e técnica;

r) Produzir  e  submeter  à  CONTRATANTE,  junto  com  a  Nota  Fiscal,  relatório

analítico  que  contenha  o  resumo  das  atividades  prestadas;  bem  como  cumprir

integralmente as condições previstas para realização do pagamento. 

10.2 Obrigações da Contratante

a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto, nos termos exatos

das  especificações,  prazos  e  demais  condições,  podendo  rejeitá-los  mediante

justificativa;
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b) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar

os  serviços  contratados  de  acordo  com  as  determinações  do  presente  Termo  de

Referência, 

c) Permitir  o  acesso  da  CONTRATADA, aos  locais  de  entrega  de  produtos  ou

execução  dos  serviços,  respeitadas  as  normas  que  disciplinam  a  segurança  do

patrimônio e das pessoas;

d) Notificar  a  CONTRATADA  por  escrito  quando  verificar  a  ocorrência  de

eventuais  inconformidades  no  decorrer  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo

razoável para a sua correção;

e) Efetuar o pagamento na forma ajustada. 

10.3 Obrigações Mútuas

a) As partes comprometem-se a manter absoluto sigilo no tocante às informações,

dados e documentos que vierem a receber  uma da outra ou por outra  forma que

vierem a tomar conhecimento em virtude do contrato a ser formalizado, não apenas

durante a vigência deste, mas também após o seu encerramento, não podendo, sob

qualquer pretexto divulgar,  revelar,  utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros

estranhos a esta contratação, sob as penas da lei; 

b) CONTRATANTE  e  CONTRATADA  obrigam-se  a  agir  de  modo  leal,

responsável  e  probo,  além  de  perseguir  a  boa  fé,  para  repelir  quaisquer  ações

intencionalmente desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou ilegais,

sempre ancorados nas ações de transparência pública.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1  É assegurado à FUNEV, o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o

presente  procedimento  de  cotação,  dando  ciência  aos  participantes,  na  forma  da

legislação vigente; sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou

indenizações; 
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11.2  É facultado  à  FUNEV,  em qualquer  fase  do  presente  procedimento  promover

diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

11.3 As decisões referentes a este procedimento serão comunicadas às proponentes por

qualquer  meio  de  comunicação  que  comprove  o  recebimento  ou,  ainda,  mediante

publicação no website:  comissaofunev@funev.org.br   .   

11.4 É expressamente vedada a realização de contato telefônico, eletrônico e/ou pessoal

das proponentes com os Setores de Compras,  Suprimentos,  Coordenações,  Contrato,

Jurídico,  Auditoria  Interna  e  Diretorias,  com  o  objetivo  de  obter  informações

privilegiadas.

Anápolis/GO, 14 de fevereiro de 2023.

Emitido por: Avaliado por
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

A  FUNDAÇÃO  UNIVERSITÁRIA  EVANGÉLICA/FUNEV,  na  qualidade  de

gestora  de  unidades  da  rede  pública  de  saúde  do Estado  de  Goiás  e  Município  de

Anápolis  e  também  de  unidades  próprias, torna  público,  para  o  conhecimento  dos

interessados, o presente Termo de Referência:

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui  como  objeto  desse  presente  instrumento  a  locação  impressoras

multifuncionais, incluindo  a  prestação  de  serviços  de  assistência  técnica  e

fornecimento de todo o suprimento (tonners, cartuchos, componentes eletrônicos e

mecânicos, entre outros, exceto o papel)  para atender  as demandas da FUNEV e de

suas unidades próprias e geridas, de forma contínua, pelo prazo de  12 (doze) meses,

conforme especificações estabelecidas neste termo de referência.

1.2 A locação poderá ser substituída pelo comodato das impressoras e cobrança por

produção. O critério para escolha da modalidade da contratação será a condição/

proposta que resultar em melhor custo-benefício à FUNEV. 

2.  DO LOCAL DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS. 

2.1 As  impressoras  serão  entregues  na Fundação  Universitária  Evangélica/FUNEV,

localizada na Av. Brasil N° 3.700, Cidade Universitária, CEP 75.083-440, Anápolis/GO.

3. DA JUSTIFICATIVA 
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3.1 Os serviços de impressão, scanner e cópia são essenciais para a produção, controle e

serviços da FUNEV. Tais rotinas como: documentação, comunicação e formulários nos

consome  uma  grande  quantidade  de  cópias  impressas,  o  que  torna  este  serviço

indispensável para o bom funcionamento da FUNEV.

3.2.  O  custo  para  aquisição  de  equipamentos,  suprimentos  e  manutenção  destes  é

oneroso, rotineiro e necessita de mão de obra especializada para manutenção, correndo

o risco da indisponibilidade  em caso de falha com equipamento.  A fim de evitar  a

gestão  de  suprimentos,  custos  periódicos  e  constantes  manutenções  a  prestação  de

serviços com a cessão em regime de comodato mais cobranças por número de cópias e

impressões se torna uma opção viável.

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO, QUANTITATIVO E FORMA

DE EXECUÇÃO

4.1 Características técnicas das impressoras:

4.1.1 Impressora multifuncional colorida:

a)  Multifuncional Colorida A4;

b) Laser ou Led;

c) Formato A4, A5, Ofício, Carta;

d) Impressão em frente e verso automático (duplex);

e)  Multifuncional (impressão, cópia e digitalização);

f) Scanner com suporte a Scan-to-Folder Protocolo SMB 2 – NTLM 2v;

g)Velocidade de Scanner – B & W up to 32 ipm/Color up to 31 ipm;

h) Linguagem de impressão PCL5, PCL6 e PS;

i) Compatibilidade Windows 7, 8, 10 e Linux;

j) Velocidade de no mínimo 20 páginas por minuto em modo A4/Carta;

k) Resolução Mínima; 1200x600 dpi (mínimo)

l) Comunicação Ethernet 10/100 e USB;
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4.1.2  Multifuncional Monocromática:

a) Multifuncional Monocromática A4;

b) Laser eletrofotográfico ou LED;

c) Formato A4, Ofício, Carta;

d) Impressão em frente e verso automático (duplex);

e) Conectividade à rede wireless e cabeada;

f) Alimentador automático de documentos com capacidade para 35 folhas

e) Multifuncional (impressão, cópia e digitalização);

f) Scanner com mesa plana colorida com alimentador automático de documentos;

g) tamanho do vidro de scanner de 21,6 x 27,9 cm (A4)

i) Compatibilidade Windows 7, 8, 10 e Linux;

h)  Resolução  de  digitalização  máxima:  óptica:  até  600 x  2.400 dpi/Interpolada:  até

19.200 x 19.200 dpi

j) Velocidade de 32 ppm para impressão e cópia

k) Resolução Mínima; 1200x600 dpi (mínimo)

4.1.3 Multifuncional Monocromática

a) Multifuncional Monocromática A4;

b) Laser ou LED;

c) Formato A4, Ofício, Carta;

d) Impressão em frente e verso automático (duplex);

e) Multifuncional (impressão, cópia e digitalização);

f) Linguagem de impressão PCL 5, PCL 6;

g) velocidade do scanner até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) carta; até 29 ppm/46 ipm

(preto e branco) A4; Duplex: Up to 49 ipm carta até 46 ppm A4;

i) Compatibilidade Windows 7, 8, 10 e Linux;

h) Resolução de digitalização máxima: Hardware até 600 x 600 dpi; ótica até 600 ppp

j) Velocidade de 42/40 ppm para impressão e 29 cpm para cópias

k) Resolução Mínima; 1200x600 dpi (mínimo)
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4.1.4 Impressora Multifuncional Colorida de Alta Resolução

a) Multifuncional Mono/Colorida A3/A4;

b) Laser o LED;

c) Formato A3, A4, A5, Ofício, Carta;

d) Impressão em frente e verso automático (duplex);

e) Scanner com suporte a Scan-to Folder Protocolo SMB 2 – NTLM 2v;

f) Velocidade de scanner – B&W up to 32 ipm / Color up to 31 ipm;

g) Multifuncional (impressão, cópia e digitalização)

h) Linguagem de impressão PCL5, PCL 6 e PS;

i) Velocidade de no mínimo 30 páginas por minuto em modo A4/Carta;

j) Compatibilidade com as últimas versões do Windows e Linux;

k) Resolução mínima: 1200x600 dpi (mínimo);

l) Comunicação Ethernet 10/100 e USB; 

4.2 Quantitativo de impressoras e da produção estimada:

TIPO DE IMPRESSORA PRODUTO QUANTIDADE
PRODUÇÃO

ESTIMADA MENSAL

Multifuncional colorida A4 1 850

Multifuncional Mono A4 5 17.500

Multifuncional Mono A4 1 5.100

Multifuncional Mono/Colorida A3/A4 Alta resolução 01
5.000 coloridas

3.000 monocromáticas

Tabela I  – Quantitativo de impressoras

4.3 Forma de execução:

a) É  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  instalação,  assistência  técnica,

treinamento  operacional,  manutenção  corretiva,  preventiva  e  especializada,

reposição de peças e insumos (tonner, cilindro, revelador, entre outros necessários

para o perfeito funcionamento dos equipamentos, excluído o papel) e treinamentos

de operadores. 
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b) A  entrega  dos  equipamentos  deve  ser  realizada  de forma  imediata,  sendo

admitido prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da assinatura contratual

para efetivação da entrega e instalação.

c)  Findo o prazo contratual os equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA.

A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a entrega dos

suprimentos, após a realização do pedido pela FUNEV;

d) A primeira remessa de insumos deverá ser realizada no ato da entrega e instalação

dos equipamentos. As demais remessas deverão ser entregues, no prazo de até 05

(cinco) dias corridos, a partir da solicitação do setor competente, de acordo com as

especificações e quantitativos determinados.

4.4 Manutenções 

4.4.1  A CONTRATADA deverá examinar,  periodicamente ou quando requerido pela

CONTRATANTE, os dispositivos de segurança dos equipamentos, bem como efetuar

regulagens, eliminado pronta e imediatamente eventuais defeitos.

4.4.2  As  manutenções  corretivas possuem  por  objetivo  o  restabelecimento  de

componentes dos sistemas às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos

mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos, eletroeletrônicos e outros, bem

como  substituição  de  peças,  componentes  e/ou  acessórios  que  se  apresentarem

danificados,  gastos  ou  defeituosos.  A  manutenção  corretiva  caracteriza-se  pela

premência  de  execução  dos  serviços  necessários  e  inadiáveis  objetivando  eliminar

problemas oriundos de ocorrências que,  de alguma maneira,  possam comprometer  o

funcionamento de sistemas essenciais da Unidade.

a)  As manutenções corretivas não terão restrições a números de chamados, ou seja, a

cada defeito  apresentado no equipamento,  a  CONTRATANTE poderá efetuar  um

chamado técnico.

b)  As manutenções corretivas deverão em dias úteis e horário comercial, entre 8:00h

e 17:30h, de segunda-feira a sexta-feira. 

c) Todas  as  falhas  técnicas  que  porventura  venham  a  ocorrer,  deixando  o

equipamento  inoperante  parcial  ou  integralmente,  deverão  ser  reparadas em  no
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máximo em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da solicitação, via

correio eletrônico e/ou telefone.

d) A CONTRATADA deverá  disponibilizar  imediatamente  01  (um)  equipamento

reserva  equivalente  para  atender  a  CONTRATANTE,  sempre  que  as falhas  ou

manutenções  não  puderem ser  corrigidas  no  prazo  especificado  na  alínea  “c”,

subitem 4.4.2.

4.4.3 As manutenções preventivas deverão ser efetuadas em intervalos predeterminados,

ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a

degradação do funcionamento de um item.

a) A CONTRATADA deverá enviar em até 15 dias após a assinatura do instrumento

contratual  o  cronograma  de  manutenção  preventiva  anual  de  acordo   com  a

periodicidade  baseada  na  orientação  do  fabricante,  normativos  e  boas  práticas,

envolvendo  principalmente  a  limpeza,  lubrificação,  ajuste,  regulagem,  testes

periódicos e detecção de avaria.

b) As manutenções preventivas deverão ocorrer mensalmente, em dias úteis e horário

comercial,  entre  8:00h e  17:30h,  de  segunda-feira  a  sexta-feira,  através  de  visita

previamente agendada com o Fiscal do contrato nomeado pela CONTRATANTE.

4.4.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o tipo de manutenção, incluindo

os transportes, caso haja a necessidade de deslocamento de equipamentos, componentes

ou materiais para realizar manutenção fora das dependências da instituição.

4.4.5  Todas e quaisquer manutenções, alterações e/ou modificações nos equipamentos

somente poderão ser realizadas por pessoal técnico da própria empresa CONTRATADA

ou por ela indicado.

4.4.6As manutenções,  substituições  e  reposições  de  peças  deverão  ser  realizadas  de

forma gratuita  pela  CONTRATADA, não recaindo nenhum ônus adicional,  além do

previsto em contrato, sob a CONTRATANTE.

4.4.7 As  manutenções  deverão  ocorrer  no  local  onde  estiverem  instalados  os

equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer

ônus  para  a  CONTRATANTE,  mediante  substituição  do  equipamento  por  outro

equivalente  ou  de  melhor  qualidade  durante  o  período de  conserto  do equipamento

substituído.
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4.4.8 A manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos pode ocorrer de forma

remota,  sendo  que  se  o  problema  não  for  imediatamente  resolvido,  deve  ocorrer  a

manutenção de forma ON-SITE (no local) conforme prazo acima estabelecidos.

4.5 Relatórios pontuais 

a)  Após  a  realização  de  qualquer  manutenção  nos  equipamentos  (quer  seja

preventiva  ou  corretiva)  deverá  ser  emitido Relatório  de  Atendimento  Técnico

(RAT), descrevendo o problema/serviços realizados no equipamento, assinado pelo

responsável técnico que efetuou as manutenções.

b) A entrega do relatório devidamente preenchido e assinado é condição necessária

para aceitação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.

4.6 Treinamentos e canais de comunicação:

a) Oferecer  treinamento  à  equipe  responsável  pelo  manuseio  e  operação  do

equipamento no início da execução do contrato, bem como sempre que solicitado

pela CONTRATADA.

b) Disponibilizar  à  CONTRATANTE  o  canal  de  comunicação  remoto  para

atendimento  sempre  que  necessário,  e  manter  o  contato  direto  com  a

CONTRATANTE  para  comunicar  as  mudanças  em  relação  ao  equipamento  e

produtos ofertados. 

 

Anápolis/GO, ___de ____________ 2023.

Emitido por: Avaliado por
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

Processo nº: _______/2023

______________________________________________________,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________, neste
ato  representado  por  seu  (cargo/nome)
__________________________________________________________, inscrito no CPF sob o
nº  __________________________,  com  o  interesse  de  participar  do  processo  do  presente
processo: 

(  ) DECLARO possuir integral conhecimento das disposições apresentadas através da Lei nº
12.846,  de  1º  de  agosto  de  2013  (“Lei  de  Anticorrupção”),  cujo  teor  dispõe  sobre  a
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos
contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
 
(   )  DECLARO que  não  constam  no  quadro  de  colaboradores  da  empresa:  cônjuge,
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro)
grau,  do  Prefeito,  Vice-Prefeito,  de  Secretários  Municipais,  de  Presidentes  de  autarquias,
fundações e empresas estatais, vereadores, todo do Município de Anápolis/GO, bem como de
diretores, estatutários ou não, da organização social, de forma que a contratação da empresa
caso efetivada, não contrariará a Lei Municipal nº 4.173/2021.

(   ) DECLARO a inexistência de avença com pessoas jurídicas ou instituições das quais façam
parte  nossos  dirigentes  e  associados,  conforme o  preconizado  através  da  Lei  Municipal  nº
4.173/2021. 

(   )  DECLARO que  não  constam  no  quadro  de  colaboradores  da  empresa:  cônjuge,
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro)
grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretários de Estado, de Presidentes de autarquias,
fundações e empresas estatais, de Senadores e de Deputados federais e estaduais, Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios, todos do Estado de Goiás, bem como de
diretores, estatutários ou não, da organização social, de forma que a contratação da empresa
caso efetivada, não contrariará a Lei Estadual nº 15.503/2005. 

(  ) DECLARO que não existe no quadro da empresa  dirigentes, diretores, sócios, gerentes,
colaboradores  e/ou  equivalentes  sejam  agentes  públicos  de  poder,  órgão  ou  entidade  da
administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo,
adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da
Organização Social os quais detenham poder decisório, conforme o preconizado através da Lei
nº 20.487, de 31 de maio de 2019, instituída pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e
inserida na Lei Estadual nº 15.503/2005.

(   )   DECLARO  não  enquadrar  no  rol  de  impedidos  de  participar  dos  procedimentos  de
compras, contratações e locações realizadas pela FUNEV.

Anápolis/GO, ___ de _________ de 2023.

________________________________
Assinatura e CPF do represente legal
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