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Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2017  
 
 
Processo Administrativo nº 46.702/2017 
 
 
 
A Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu - PR, com sede na Praça Getulio Vargas nº 280 - 

CEP 85.851-340 torna público para conhecimento de todos os interessados, que no dia e hora 

indicadas, será realizada licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 

que será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, IN SLTI nº 02/2008 

(alterada pela IN 06/2013), IN nº 05 de 26/05/2017, Decreto Municipal nº 19.302 de 04 de 

dezembro de 2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações, 

além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital. 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 

ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano (vias e áreas públicas) do 

município de Foz do Iguaçu - Paraná, compreendendo: a aquisição de câmeras de vídeo e 

sistema (software) para gerenciamento de segurança pública, ampliação e instalação de 

rede de fibra óptica, implementação e adequação de rede elétrica, incluindo o 

fornecimento de equipamentos, materiais e componentes necessários à entrega da solução 

completa, que consiste no pleno e completo funcionamento e operacionalização do 

sistema de videomonitoramento, de acordo com as especificações técnicas e descrições 

contidas no Termo de Referência  Anexo I, bem como no convênio nº 785113/2013, 

firmado entre o município de Foz do Iguaçu e o Governo Federal MJ/SENASP.  

1.1. O detalhamento dos equipamentos e componentes que compõem o sistema de vídeo 

monitoramento para vias públicas, inclusive critérios e condições de recebimento do 

referido sistema em pleno funcionamento e operacionalização, são os constantes no 

Termo de Referência  Anexo I deste Edital; 

1.2. A especificação contida no Termo de Referência tem por objetivo estabelecer critérios 

mínimos para o fornecimento do objeto - ampliação do sistema de videomonitoramento 
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para vias e áreas públicas, em conformidade com o ajustado no convênio celebrado entre 

o município e o Ministério da Justiça, no âmbito do programa PRONASCI.  

1.3. O valor global máximo estimado: R$ 5.730.285,85 (Cinco milhões, setecentos e trinta 

mil, duzentos e oitenta e cinco reais com oitenta e cinco centavos) de acordo com os itens 

14.1 e 14.2 do Termo de Referencia  Anexo I deste edital; 

 

2. DATAS RELATIVAS AO CERTAME 

2.1. Os licitantes deverão observar as datas e horários previstos nos termos que seguem: 

2.1.1.  Consultas: até 48 horas antes do recebimento das propostas; 

2.1.2. Impugnações: até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas; 

2.1.3. Recebimento das propostas: até às 10 horas do dia 17/11/2017; 

2.1.4. Abertura e avaliação das propostas: dia 17/11/2017, a partir das 10 horas. 

2.1.5. Início da sessão pública/lances: dia 17/11/2017, ás 10h30min. 

2.2. Todos os horários estabelecidos no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública 

observarão obrigatoriamente, para todos os efeitos o horário de Brasília  DF, inclusive 

para fins de contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 

relativa ao certame. 

3. ENDEREÇOS 

Praça Getúlio Vargas, nº 280 - Foz do Iguaçu - PR. 

PREGOEIRA: Etelvina de Fátima Maciel Oliveira 

Fone: (45) 3521-1370  etelvina.efm@pmfi.pr.gov.br 

Horário de expediente: das 08h00 às 12h e das 13:30h as 17:30h. 

Acesso identificado no link - www.licitacoes-e.com.br 
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4. DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 

Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, 

dispostos na seguinte ordem: 

a) Modelo I - Declaração de cumprimento do art. 3º da Lei Complementar 123/06; 

b) Modelo II - Declaração conjunta; 

c) Modelo III - Proposta de preços; 

d) Modelo IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

e) Modelo V - Declaração de capacidade financeira; 

f) Anexo I - Termo de Referência; 

g) Anexo II - Objeto e demais aspectos relacionados; 

h) Anexo III - Exigências da proposta comercial e da habilitação; 

i) Anexo IV - Minuta de Contrato; 

j) Anexo V - Planilha de especificações de marcas e modelos. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

5.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases; 

5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionária da Prefeitura do Município de Foz do 

Iguaçu, denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

gina eletrônica do Banco do 

Brasil S.A. www.licitacoes-e.com.br 
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5.3. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação 

dos termos deste Edital poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar em 

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

preferencialmente pelo e-mail  etelvina.efm@pmfi.pr.gov.br, ou através de 

correspondência dirigida ao endereço constante preâmbulo do Edital. Os esclarecimentos 

prestados pela Pregoeira serão estendidos aos demais licitantes que manifestaram intenção 

de participação no processo licitatório. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato 

convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando 

resultar alteração no edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das 

propostas. 

5.4. Todas as duvidas de caráter técnico serão encaminhadas, pela pregoeira, a 

T , designada pelo Prefeito Municipal através da Portaria 63.352/2017, para 

responder a todos os pedidos de esclarecimento e/ou impugnações do edital. 

5.5. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica. 

5.5.1. Caberá a pregoeira, auxiliada pelo(s) responsável(is) pela elaboração do Edital, 

neste caso a Comissão Técnica, mencionada no item 5.4., decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas. 

5.5.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

5.6. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 

pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edita. 

5.7. O presente edital se submete ao disposto na Lei Complementar 123/2006 e alterações 

posteriores, que estabelecem normas relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
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6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas 

as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

6.2. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 

recuperação judicial e extrajudicial, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de 

licitar e/ou contratar com a Administração Pública ou impedida legalmente. 

6.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

I. Empresa expressamente suspensa por qualquer órgão da administração direta 

ou indireta deste Município, na forma do artigo 87, III da Lei 8.666/93. 

II. Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

III. Empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da 

administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal), na forma do 

artigo 87, IV da Lei 8.666/93. 

IV. Empresa que tenha como sócio(s) servidor (es) ou dirigente(s) de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação na forma do art. 9º da Lei 

8.666/93 e art. 80 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu.  

 

6.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 

constante no modelo I para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar o seu regime de tributação 

para efeitos de tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar 

123/2006 e alterações posteriores. 

6.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
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transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

6.6. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão. 

 

7. DO OBJETO 

7.1. Consta do Anexo I - Termo de Referência deste Edital a especificação completa do 

objeto. 

 

 

8. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO MUNICÍPIO 

8.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

I. Coordenar o processo licitatório;  

II. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado 

pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência;  

III. Conduzir a sessão pública na internet;  

IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório;  

V. Dirigir a etapa de lances;  

VI. Verificar e julgar as condições de habilitação;  

VII. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão;  

VIII. Indicar o vencedor do certame;  

IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e  

XI. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 

propor a homologação. 
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9. DOS PROCEDIMENTOS NO SISTEMA LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL. 

9.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico  

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), para acesso ao 

sistema eletrônico, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País; 

9.2. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário e limite 

estabelecidos. Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do 

site www.licitacoes-e.com.br, opção . 

9.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

9.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco 

do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros; 

9.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

9.6. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 
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encaminhamento da proposta inicial de preço terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira 

avaliar a aceitabilidade das propostas. Previamente à etapa de abertura de propostas, o 

licitante deverá certificar-se de que sua proposta foi inserida corretamente no sistema, cuja 

visualização possa ser realizada tanto pelos demais licitantes como pela Pregoeira. A não 

visualização pela Pregoeira, independentemente da razão, será considerada como não 

inserida, acarretando na desclassificação do licitante. 

10.2. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O 

descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante. 

10.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 

participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor. 

10.4. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido. 

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances 

aos demais participantes. 

10.7. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem 

prejuízos dos atos realizados. 

10.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 



 

9/178 
 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da 

reabertura da sessão. 

10.9. A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá 

período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá 

ser de 00 (zero) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 

eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não 

podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances. 

10.10. Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu 

valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá 

resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.  

10.11. A Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 

proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 

melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

10.12. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão 

pela pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor. 

10.13. Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 

123/2006 e alterações posteriores, a Pregoeira aplicará os critérios para o desempate em 

favor da ME/EPP. Após o desempate, poderá a Pregoeira ainda negociar um melhor preço 

caso ela não atinja o valor de referência definido pela Administração Pública. 

10.14. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 

ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

11. DO JULGAMENTO 
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11.1. Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço Global, observado o prazo 

para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

11.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006 e 

alterações posteriores, serão observados os seguintes procedimentos: 

11.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que 

houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 

5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

de 05(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela 

considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto do pregão; 

b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 11.2.1, o sistema 

realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

 

c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

11.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 11.2.1, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde 

que atenda aos requisitos de habilitação. 



 

11/178 
 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

11.3. A Pregoeira anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor 

valor. 

11.4. Se a melhor proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira 

examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital. 

11.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Não serão conhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

12.2. A intenção de interpor recurso na licitação deverá ser promovida através do Sistema 

Eletrônico, após a declaração do vencedor pela Pregoeira. A aceitação da intenção de 

recurso será feita pelo Sistema Eletrônico nas 24 (vinte e quatro) horas posteriores ao ato 

de declaração do vencedor, inclusive para os casos de empresas desclassificadas antes da 

fase de disputa. 

12.3. Manifestada a intenção de interpor recurso, o recorrente terá o prazo máximo de 03 

(três) dias úteis para apresentação de suas razões, ficando facultado aos demais licitantes a 

apresentação das contrarrazões do recurso, no mesmo prazo de 3 (três) dias úteis, cuja 

contagem iniciar-se-á a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vistas ao processo. 
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12.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representantes não habilitados legalmente. A falta de manifestação 

imediata e motivada na forma estabelecida neste capítulo importará a preclusão do recurso 

e consequente adjudicação do objeto do certame aos licitantes vencedores. 

12.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

12.6. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo. 

12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.8. A Pregoeira deverá encaminhar o recurso e suas contrarrazões à Autoridade Superior 

para decisão. A adjudicação do item objeto da licitação para os quais existirem recursos só 

poderá ser efetuada pela Autoridade Superior. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Encerrada a etapa de recursos a Pregoeira deverá emitir o relatório do certame, 

indicando as ocorrências desde a sua abertura até o seu término, encaminhando-o à 

autoridade superior para decisão final. 

13.2. A autoridade superior decidirá sobre a homologação do certame, retornando o relatório 

à Pregoeira, para continuidade do processo, na forma do edital. 

 

14. DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

14.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Foz do Iguaçu 

convocará o licitante vencedor para assinatura de instrumento contratual ou recebimento 

da Nota de Empenho. 
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14.2. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o instrumento 

contratual. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, quando solicitado pelo licitante 

vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

Município de Foz do Iguaçu. 

14.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Nota de Empenho, 

após 05 (cinco) dias da notificação, implicará a imposição das penalidades previstas na 

Lei nº 8.666/93. 

 

15. DAS CONTRATAÇÕES E SANÇÕES. 

15.1. A contratação se dará através da formalização de Termo de Contrato e pela Nota de 

Empenho.  

15.2. As Notas de Empenho deverão ser emitidas contendo: 

I. O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades; 

II. A forma e o prazo da prestação dos serviços; 

III. O preço unitário; 

IV. Dotação orçamentária e fonte de recursos; 

V. A indicação do respectivo processo licitatório. 

 

15.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 

estabelecidas; 



 

14/178 
 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

15.4. No Termo de Contrato, serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da 

ação civil ou criminal que couber: 

15.4.1. A CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude 

fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem 

prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades; 

15.4.2. Advertência; 

15.4.3. Multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 

recebida por dia de atraso, limitando a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este 

Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo; 

15.4.4. Multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da parcela inadimplida; 

15.4.5. Multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do contrato; 

15.4.6. Suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o 

Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes 

hipóteses: 

15.4.6.1. recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a 

assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo  

estabelecido pela Administração; 

15.4.6.2. não mantiver sua proposta; 

15.4.6.3. abandonar a execução do contrato; 

15.4.6.4. incorrer em inexecução contratual; 
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15.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica 

Municipal, pelo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) 

anos, nas seguintes hipóteses: 

15.4.7.1. fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

15.4.7.2. apresentar documento falso; 

15.4.7.3. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o procedimento; 

15.4.7.4. afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave 

ameaça , fraude ou  oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou  

15.4.7.5. agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento 

especifico; 

15.4.7.6. tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude  fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.4.7.7. demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 

em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica; 

15.4.7.8. tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade 

administrativa, na forma da Lei. 

15.4.8. . As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de 

Inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, 

facultada a defesa previa da empresa inadimplente e não exclui a possibilidade de 

aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e  

15.4.9. Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância poderá ser 

descontada do valor do contratual. 
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. O Município de Foz do Iguaçu poderá revogar a presente licitação, no todo ou em 

parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 

fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

16.2. Visita Técnica FACULTATIVA. É recomendado à proponente, quando da visita aos 

locais dos serviços a serem executados, que obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, 

todas as informações necessárias para o preparo de sua proposta. Todos os custos 

associados com a visita aos locais serão arcados integralmente pela própria proponente.  

16.2.1. A visita técnica poderá ser realizada a partir do primeiro dia da publicação do 

edital até o penúltimo dia. A proponente poderá agendar data e horário da visita com a 

Comissão Técnica da Prefeitura, através do telefone (45)3521 1007 com Luciene 

Nascimento, Assistente Administrativo da Prefeitura Municipal.  

16.3. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 

imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

16.4. É facultado à Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. 
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16.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta. 

16.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

16.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira. 

16.9. A participação do licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

16.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, 

desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

16.11. Quaisquer esclarecimentos serão formalizados por escrito através do endereço 

constante no preâmbulo deste Edital. 

16.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 

dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

16.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira e, dependendo do caso, pela 

autoridade competente, nos termos da legislação pertinente. 
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16.14. Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 

 

 

Foz do Iguaçu, 30 de outubro de 2017. 

 
 
 
 

Etelvina de Fátima Maciel Oliveira 
Portaria 62.650/2017 

Pregoeira 
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MODELO I 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
 
 
 
 
A 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
Diretoria de Compras e Suprimentos 
Pregão Eletrônico nº 226/2017. 
 
 
 

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ n°______________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº________________ e do CPF nº __________________, declara, que se enquadra na 
condição de Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas na forma da Lei 
Complementar nº. 123, de 14/12/2006. 

 
Declara, ainda que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas 

no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Local, ___ de ________________ 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Contador: 

Registro no CRC 
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MODELO II 

 
DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 
 
A 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
Diretoria de Compras e Suprimentos 
Pregão Eletrônico nº 226/2017. 

 
 
 
Prezados Senhores: 
 

 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ n° ________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) do RG nº_____________ e do CPF nº. 
_______________, para fins do disposto no Edital de licitação em epigrafe, DECLARA, 
 
a) Que recebeu do licitador toda a documentação do Pregão Eletrônico supramencionada, relacionada no 
 Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 
 cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em consideração e dos respectivos 
 anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador 
 quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e 
 demonstrem  integral possibilidade de executar os serviços e que inexistem fatos supervenientes 
 impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, 
 parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei  8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 
c) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega  menor 
de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos,  conforme 
disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88; 
 
d) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor 
 Público da Prefeitura de Foz do Iguaçu. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 

Local, ___ de ____________ 2017. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Nome e carimbo do Representante 

Legal da empresa 
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MODELO III 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(Razão Social, CNPJ, telefone, endereço, e-mail) 

A 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
Diretoria de Compras e Suprimentos 
Pregão Eletrônico nº 226/2017. 

 
 

          Em atenção ao Pregão em epígrafe, apresentamos nossa proposta comercial para o objeto licitado: 
 
 

ITEM TIPO DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT (R$) VALOR TOTAL (R$) MARCA MODELO 

1 Bem Expansão de storage existente 1   

2 Bem 
Sistema de gerenciamento de 
segurança pública 

1 
  

  

3 Bem Câmera de rede tipo I 40   

4 Bem Câmera de rede tipo II 80   

5 Bem Câmera de rede tipo III 14   

6 Bem Poste de concreto 75   

7 Bem Caixa hermética 75   

8 Bem No-break 600VA 75   

9 Bem 
Ponto de terminação óptico 
conectorizado 

134 
  

  

10 Bem Emenda óptica 12   

11 Bem Olt Gpon  4   

12 Bem Ont Gpon 134   

13 Bem Splitter óptico 1x4 balanceado 24   

14 Bem Splitter óptico 1x8 balanceado 13   

15 Bem Cabo óptico cfoa-sm-as80-s-24fo 9.620   

16 Bem 
Distribuidor interno óptico para 
acomodação de splitters 

1 
  

  

17 Bem 
Cabo de fibra óptica compacto de 
atrito reduzido para acesso final 
(drop cable) 

56.700 
  

  

18 Bem Splitter óptico modular 6   

19 Bem 
Distribuidor interno óptico até 48 
fibras  

3 
  

  

20 Bem 
Bandeja de acomodação de sobra de 
cordão  

3 
  

  

21 Bem Cordão óptico de manobra 4   

22 Bem Cabo óptico cfoa-sm-as80-2fo 93.600   

23 Bem Cabo óptico cfoa-sm-as80-6fo 30.830   

24 Bem Cabo óptico cfoa-sm-as80-12fo 10.270   

25 Bem Splitter óptico 1x2 balanceado 10   
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26 Bem Splitter óptico 1x2 desbalanceado 10   

27 Bem Cordão óptico para terminação 134   

28 Bem Extensão óptica 67   

29 Bem Caixa terminal óptica conectorizada 67 
  

  

VALOR TOTAL DOS BENS R$  R$        

29 Serv 
Implementação do sistema (serviços de 
instalação, configuração, ativação e 
testes) 

1 
  

  

30 Serv 
Treinamento para transferência de 
tecnologia 

1 
  

  

VALOR TOTAL SERVIÇOS R$  R$  

VALOR TOTAL GLOBAL (BENS + SERVIÇOS) R$ 

 

 Valor global da proposta: R$ ______________ (_________________________________     ____). 

 Prazo de Entrega: conforme estabelecido no edital; 

 Validade da Proposta: conforme estabelecido no edital; 

 Condições de Pagamento: conforme estabelecido no edital. 

 

Declaramos de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, impostos de 

quaisquer natureza, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas 

técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual superior, assumindo, desde, já a 

integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.  

 
Local, ___de________________ de 2017.  

 

 
 No sistema eletrônico do Banco do Brasil, www.licitacoes-e deverá constar apenas 

o valor global da proposta. 
 

 Na proposta enviada posteriormente pela licitante arrematante, deverá constar a 
marca e o modelo dos itens, bem como anexado os catálogos e manuais. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
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MODELO IV 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
Diretoria de Compras e Suprimentos 
Pregão Eletrônico nº 226/2017. 
 

 

 _____________________(Identificação completa do representante da 
licitante)______________________, como representante devidamente constituído 
de_______________________ (Identificação completa da licitante)__________________________ 
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico nº 226/2017, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a)  a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente 
pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b)  a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c)  que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

d)  que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato da Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e)  que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu antes da abertura oficial das propostas; e  

f)  que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 

Local, ___ de _____________ de 2017. 
 
 
 
 

________________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
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MODELO V 
 

CAPACIDADE FINANCEIRA 
 
 
A 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
Diretoria de Compras e Suprimentos 
Pregão Eletrônico 226/2017. 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
 Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses índices foram obtidos no balanço do ultimo exercício social. 
  
 Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as 
demonstrações. 
 
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

 
Tipo de índice Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

  

Liquidez corrente (LC) 
LC = AC / PC 

  

Solvência Geral (SG) 
SG= (AT) / (PC + ELP) 

  

 
Onde: 

AC - Ativo Circulante; 
PC - Passivo Circulante; 
AT - Ativo Total; 
RLP - Realizável a Longo Prazo; 
ELP - Exigível a Longo Prazo. 

 

Obs. Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, 
desprezando-se as demais. 

 
 

Local, ___ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 

Responsável legal 
(carimbo, nome RG nº e assinatura) 

Contador 
(nome, RG nº, CRC nº e assinatura) 

 


