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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2017 
 
OS ITENS DESSA LICITAÇÃO QUE APRESENTEM SEU VALOR MÁXIMO ATÉ R$ 80.000,00 

(OITENTA MIL REAIS) SERÃO EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 

ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, 

INCLUSIVE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 

COMPLEMENTAR N° 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.657/2017 

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos (servidores de rede) e suprimentos de informática 
para atender as necessidades do 9º Grupamento de Bombeiros, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos. 
 

DATAS RELATIVAS AO CERTAME: 

 

 Consultas: até 48 horas antes do recebimento das propostas; 

 Impugnações: até 2 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas; 

 Recebimento das propostas: até as 14:00 horas do dia 20/07/2017; 

 Abertura e avaliação das propostas: dia 20/07/2017, a partir das 14:00 horas; 

 Início da sessão pública/lances: dia 20/07/2017, As 14:15 horas;  
 

O valor máximo total da presente licitação é de R$ 44.528,52 (Quarenta e quatro mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

 

ENDEREÇOS: 

 

PREGOEIRO: Dirlei Clóvis Schulz 
Fone: (45) 3521-1377 – dirlei.dcs@gmail.com 
Horário de expediente: das 08h00 às 14h00. 
Praça Getulio Vargas, nº 280 – Foz do Iguaçu – PR. 

Acesso identificado no link – www.licitacoes-e.com.br 
 

ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL: 
 
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, 
dispostos na seguinte ordem: 

a) Anexo I- Termo de Referencia; 
b) Anexo II – Objeto e demais aspectos relacionados 
c) Anexo III - Das Exigências Da Proposta Comercial 
d) Modelo I - Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 (não 

emprego de menores); 
e) Modelo II - Declaração de cumprimento do art. 3§ da Lei Comp. 123/06; 
f) Modelo III - Modelo de declaração de independência de proposta 
g) Modelo IV – Modelo de declaração de idoneidade 

 

PREÂMBULO 
 
O Município de Foz do Iguaçu - PR, com sede na Praça Getulio Vargas nº 260 - CEP 
85851-340 torna público para conhecimento de todos os interessados, que no dia e hora 

mailto:dirlei.dcs@gmail.com
file://172.27.1.3/Compras/DPCS-GERAL/2010/PREGÃO/MODELO%20PREGÕES/www.licitacoes-e.com.br
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indicadas, será realizada licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 

PREÇO, que será regido pela Lei Federal N.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 
19.302 de 04 de dezembro de 2009, Decreto Municipal nº 18.718 de 26 de fevereiro de 
2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, em especial, da Lei Complementar nº 
147/2014 com as alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis e 
do disposto no presente Edital. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1.  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases; 

 
1.2.  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário(a) da Prefeitura do Município de Foz 

do Iguaçu, denominado Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o Órgão Provedor do Sistema, através do site 

www.licitacoes-e.com.br. 

 
1.3.  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 dirlei.dcs@pmfi.pr.gov.br, ou através de 
correspondência dirigida ao endereço constante no preâmbulo do Edital.  

 
1.4.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, devendo, neste caso, 

protocolar pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 
licitação, devendo, o(a) Pregoeiro(a) julgar e responder à impugnação em até 24 
(vinte e quatro) horas. 

 

2.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  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. 

 

2.3.   Os itens que apresentem seu valor máximo até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

serão exclusivos à participação de empresas enquadradas como 

Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive 

Microempreendedores Individuais – MEI, conforme o disposto na Lei 

Complementar nº 147/2014 alterações posteriores. 
 
2.2.  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. 

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

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

file://172.27.1.3/Compras/DPCS-GERAL/2010/PREGÃO/MODELO%20PREGÕES/www.licitacoes-e.com.br
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I. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob 
pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

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

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

entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
2.4.  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 

declaração constante no modelo II 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. 

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

exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

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

data da sessão pública do Pregão. 

 

3.  DO OBJETO 
 

3.1. Consta do Anexo I deste Edital a especificação completa do objeto: 
 

4.  DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO MUNICÍPIO 

 
4.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 
 

I - Recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação;  
II - A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

licitantes;  
III - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta 

ou do lance de menor preço;  
IV - A adjudicação da proposta de menor preço;  
V - A elaboração de ata;  
VI - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;  
VII - Recebimento, exame e decisão sobre recursos;  
VIII - Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 

autoridade superior, visando à homologação e a contratação.  
 

5.  DOS PROCEDIMENTOS NO PORTAL ELETRÔNICO  
 
5.1.  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida através do 

site www.licitacoes-e.com.br 

file://172.27.1.3/Compras/DPCS-GERAL/2010/PREGÃO/MODELO%20PREGÕES/www.licitacoes-e.com.br
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5.2.  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado e subseqüente 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. 
 
5.3.  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. 

 
5.4.  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 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.5.  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. 

 
5.6.  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. 

 

6.  ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
6.1.  A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) 
Pregoeiro(a) a 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 pelo(a) Pregoeiro(a). A não visualização pelo(a) Pregoeiro(a), 
independentemente da razão, será considerada como não inserida, acarretando na 
desclassificação do licitante. 

 
6.2.  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. 

 
6.3.  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 para o lote. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

file://172.27.1.3/Compras/DPCS-GERAL/2010/PREGÃO/MODELO%20PREGÕES/www.licitacoes-e.com.br
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6.5.  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. 

 
6.6.  No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 
para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

 
6.7.  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 participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando 
data e hora da reabertura da sessão. 

 

6.8.  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 0 (zero) 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. 

 
6.9.  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. 
 

6.10.  O(A) Pregoeiro(a) 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. 

 

6.11.  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 pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor. 

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

123/2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicará os critérios para o desempate em favor da 
ME/EPP.  

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

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

7.  DO JULGAMENTO 

 

7.1.  Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado 
o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

 
7.2.   O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de menor 

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



 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu      
______________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 

 
7.3.  Se a melhor proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) 

examinará a proposta ou o lance subseqüente, 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. 

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

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 

8.  DOS RECURSOS 
 
8.1.  Não serão conhecidas as 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. 

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

Eletrônico, após a declaração do vencedor pelo Pregoeiro. 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. 

 
8.3.  Manifestada a intenção de interpor recurso, o recorrente terá o prazo máximo de 3 

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

 
8.4.  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. 

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

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

8.6.    Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo. 
 
8.7.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
8.8.  O Pregoeiro deverá encaminhar o recurso e suas contra-razões à Autoridade 

Superior para decisão. A adjudicação do item objeto da licitação para os quais 
existirem recursos só poderá ser efetuada pela Autoridade Superior. 

 

DA HOMOLOGAÇÃO 
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9.1 Encerrada a etapa de recursos o(a) Pregoeiro(a) 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. 
 

9.2 A autoridade superior decidirá sobre a homologação do certame, retornando o 
relatório ao(à) Pregoeiro(a), para continuidade do processo, na forma do edital 

 

10.  DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 

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

convocará o licitante vencedor para assinatura de instrumento contratual ou retirada 
da nota de empenho. 
  

10.2. 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. 

 
10.3. A licitante que injustificadamente não assinar o instrumento contratual dentro do 

prazo estabelecido no item anterior ficará sujeita a multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total do contrato e/ou correspondente à nota de empenho. 

 
10.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar o Instrumento 

Contratual ou a Nota de Empenho, após 05 (cinco) dias da notificação, implicará a 
imposição das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

11.  DAS CONTRATAÇÕES E SANÇÕES. 

 
11.1. As contratações se darão através da formalização de Termo de Contrato, que 

poderá ser substituído pela Nota de Empenho.  
 

11.2. O Instrumento Contratual ou as Notas de Empenho deverão ser emitidas contendo: 
I - O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades; 
II - A forma e o prazo de fornecimento de bens ou prestação dos serviços; 
III - O preço unitário; 
IV - Dotação orçamentária e fonte de recursos; 
V - A indicação do respectivo processo licitatório. 

 
11.3.  O atraso injustificado na prestação dos serviços do objeto contratado, implica no 

pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% 

(dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em 

atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho. 

 
11.4.  Havendo atraso de pagamento, pagará o Município ao licitante vencedor multa 

correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove 
por cento) do valor da parcela em atraso. 

 
11.5.  A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente 

Edital implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o 
valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho. 
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11.6.  A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Edital 

implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho. 

 
11.7.  A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar o Instrumento 

Contratual ou a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à 
inexecução total da sua obrigação. 

 

11.8.  A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento 
que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de 
aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações. 

 

12.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1.  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. 

 
12.2.  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. 

 
12.3. É facultado ao Pregoeiro(a), 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 pelo(a) 
Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. 

 
12.4. 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. 

 
12.5. 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. 

 
12.6. 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 Órgão Oficial do Município. 

 
12.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
12.8. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital. 
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12.9. 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 subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário. 

 
12.10.Quaisquer esclarecimentos serão formalizados por escrito através do endereço 

constante no preâmbulo deste Edital. 
 
12.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 

parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

 
Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e, dependendo do caso, pela 
autoridade competente, nos termos da legislação pertinente, 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, 06 de julho de 2017. 

 
 
 

_________________________ 
Dirlei Clóvis Schulz 

Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

item quant. unid. especificação vlr. unit. vlr. total 

1 2 Unid. 

HD EXTERNO: Especificações: 3TB, Unidade(s) 
de armazenamento interno: 1 x disco rígido com 
7200RPM / 64MB de cache (ou superior), 
Tecnologia Thunderbolt 2: 20 Gb/s bidirecionais 
permitem a utilização de um monitor de alta-
resolução e reprodução de vídeos RAW 4K, 
Refrigeração: Design sem ventoinhas com carcaça 
monobloco de alumínio para menor vibração e 
operação, Acústica: Ruído típico: 28 dB Interface: 
2 x Thunderbolt 2, 1 x USB 3.0 (compatível com 
UAS e USB 2.0*) Velocidade de transferência da 
interface: Thunderbolt 2: 2 Gb/s,  USB 3.0: 5 Gb/s, 
Segurança: Software de criptografia AES de 256 
bits, Compatível com trava Kensington, Bloqueio 
de cabos integrado. OU SIMILAR OU DE 
QUALIDADE SUPERIOR 

1.689,90 3.379,80 

2 3 Unid. 

HD Interno 2TB; Cachê: 64MB; Interface Sata 3; 
Transferência 6Gb/sec; Tamanho 3.5" 
(Computador/PC/Desktop/Stand Alone); 
Velocidade de Rotação 7200rpm. 

399,90 1.199,70 

3 20 Unid. 
HD INTERNO: SATA2 2,5 - 3Gb/s, 500 GB, 7200 
RPM  

259,99 5.199,80 

4 20 Unid. 
HD INTERNO: SATA2 3,5 - 3Gb/s, 500 GB, 7200 
RPM  

282,79 5.655,80 

5 10 Unid. 

HD SSD: Interface: Sata III, Capacidade: 240gb, 
Tamanho: 2,5 polegadas, Desempenho: 
Capacidade De Leitura Sequencial: Até 550mb/S 
De Leitura Capacidade de gravação sequencial: 
Até 490mb/S De Gravação Leitura/Gravação 
Aleatória Máxima 4k (Iometer): Até 90.000 Iops E 
15.000 Iops 

394,99 3.949,90 

6 100 Unid. 

MOUSE: Cor: Preta, Resolução mínima: 1000 DPI 
Conector: USB,  Sensor Óptico, Número de 
botões: 5 botões + scroll, Design Ambidestro, 
entrada USB, características iguais ou superiores.  

29,90 2.990,00 

7 100 Unid. 
TECLADO: baseado nos sistemas Windows e 
Linux, padrão abnt2, conexão usb, na cor preta. 

13,14 1.314,00 

8 02 Unid. 

SERVIDORES DE REDE COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO 

EQUIPAMENTO: Os equipamentos ofertados 

deverão ser do tipo RACK, com altura mínima de 

2U, devendo acompanhar todos os itens 

necessários a sua instalação e fixação em racks 

no padrão 19’’ (trilhos, suportes, parafusos e 

quaisquer outros componentes); Possuir fontes e 

ventiladores redundantes; Oferecer suporte a 

instalação de 02 (dois) processadores físicos, sem 

a utilização de placas adaptadoras ou outros 

artifícios técnicos. A licitante deverá destacar a 

marca e o modelo do SERVIDOR ofertado para 

10.419,76 20.839,52 
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verificação do atendimento aos requisitos ora 

solicitados;  

 

PROCESSADOR: Cada equipamento deverá ser 

ofertado com pelo menos 01 (um) processador 

com tecnologia 8-Core ou superior, originalmente 

desenvolvido para servidores; tecnologia de 

fabricação de 14 nanômetros e memória cache 

integrada ao processador de no mínimo 20MB; 

deverá possuir chipset desenvolvido para 

arquitetura de servidores, sendo ele do mesmo 

fabricante do processador; deverá possuir 

velocidade de barramento de comunicação do 

processador com o restante do sistema de no 

mínimo 6,4GT/s. A licitante deverá destacar a 

marca e o modelo do PROCESSADOR ofertado 

para verificação do atendimento aos requisitos ora 

solicitados.  

 

MEMÓRIA: Cada equipamento ofertado deverá 

ser fornecidos no mínimo 32GB de memória RAM 

do tipo RDIMM DDR4 2400MHz, sendo expansível 

até 1TB utilizando módulos do tipo LRDIMM e 2 

processadores instalados; Deverá possuir no 

mínimo 16 slots do tipo DIMM, considerando 2 

processadores instalados; O chipset deverá 

suportar memória RAM do tipo DDR4 com 

frequência de 2400MHz; O servidor ofertado 

oferece suporte aos recursos de ECC ou similar.  

 

SLOTS DE EXPANSÃO E PORTAS DE 

COMUNICAÇÃO: Cada equipamento ofertado 
deverá possuir pelo menos 03 (três) slots PCI-
Express; pelo menos 01 (uma) porta Serial; pelo 
menos 04 portas USB, sendo pelo menos duas 
dela na versão 3.0; pelo menos 02 (duas) 
interfaces de rede onboard Gigabit Ethernet; pelo 
menos 02 (duas) portas de vídeo padrão DB15, 
sendo uma frontal e uma traseira (a controladora 
de vídeo ofertada deverá ser parte nativa do 
servidor, não sendo necessário que se ocupe slot 
de expansão. A controladora de vídeo deverá ter 
resolução nativa mínima de 1280x1024). 
  

CONTROLADORA RAID: Cada equipamento 

ofertado deverá possuir pelo menos (01) uma 

controladora dedicada para controle dos discos 

rígidos, no padrão SAS – 6GB/s ou superior, 

devendo implementar no mínimo os padrões de 

RAID 0, 1 e 10. A controladora deve permitir sua 

instalação e a total operação de todas as suas 
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funções em ambiente LINUX. A licitante deverá 

declarar a marca e o modelo da 

CONTROLADORA ofertada para verificação do 

atendimento aos requisitos técnicos ora 

solicitados.  

 

DISCOS RÍGIDOS: Cada equipamento ofertado 

deverá ser fornecido com no mínimo 06 (seis) 

discos rígidos, do padrão SAS ou superior, com 

capacidade mínima de 600GB, 15.000 RPM de 

velocidade de rotação e 12Gb/s de taxa de 

transferência. O equipamento ofertado deverá 

possibilitar a ampliação da quantidade de discos 

para no mínimo 24 (vinte e quatro) discos (internos 

ou hot-swap). A licitante deverá destacar a marca 

e o modelo dos DISCOS RÍGIDOS ofertados para 

verificação do atendimento aos requisitos ora 

solicitados.  

 

UNIDADE ÓTICA: Cada equipamento ofertado 

deverá ser fornecido com 01 (uma) unidade de 

DVD-RW interna ao gabinete do servidor.  

 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Cada equipamento 

ofertado deverá possuir fontes de alimentação 

redundantes (de modo que em caso se falha de 

uma das fontes a outra assuma automaticamente 

a plena manutenção de oferta de energia ao 

equipamento) e que permitam sua substituição 

com equipamento em funcionamento (hot-swap); 

deverão ter faixa de tensão de entrada de 100VAC 

a 240VAC (bivolt automático); deverão possuir 

eficiência energética superior a 91% com carga 

típica de 50%.  

  

ACESSO REMOTO E GERENCIAMENTO: O 

equipamento deverá oferecer a funcionalidade de 

acesso remoto ao sistema operacional; permitir o 

acesso ao console gráfico do servidor, mesmo em 

caso de falha do sistema operacional; deverá 

possuir porta de console de gerenciamento 

dedicada para gerenciamento remoto, não sendo 

aceita a utilização de porta combo ou qualquer 

interface de uso misto.  

 

CERTIFICAÇÕES: O fabricante do servidor deve 

fazer parte do consórcio DMTF na categoria Board 

Member; O servidor deve possuir certificado de 

conformidade contra incidentes elétricos e 
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combustão dos materiais elétricos, (norma 

IEC60950/EN60950) comprovado através de 

certificado emitido por entidade competente; deve 

possuir certificado quanto à imunidade 

eletromagnética (norma CISPR24/EN55024) 

comprovado através de certificado emitido por 

entidade competente; deve possuir certificado 

quanto à emissão de radiação radiada e conduzida 

(norma CISPR22 / EN55022) comprovado através 

de certificado emitido por entidade competente; O 

servidor deverá ser compatível com o Sistema 

Operacional Linux Red Hat Enterprise Linux 

versão 7 ou mais atual, com o Sistema 

Operacional Linux Suse Linux Enterprise Server 

versão 11 ou mais atual, com o Sistema 

Operacional Linux Ubuntu versão 14.04 ou mais 

atual, comprovados através de certificados de 

compatibilidade emitidos pelos desenvolvedores 

dos Sistemas Operacionais;   

 

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO: O servidor 

proposto deve possuir garantia de 03 (três) anos 

de fábrica para reposição de peças, mão de obra e 

atendimento no local; A empresa fabricante do 

servidor deverá prover assistência técnica em todo 

território brasileiro; A empresa fabricante do 

servidor deverá dispor de um número telefônico 

para suporte técnico e abertura de chamados 

técnicos.  

 

CERTIFICAÇÃO PARA SISTEMA 

OPERACIOANAL: Possuir certificado para o 

sistema operacional Windows Server 2008 x86 e 

x64, comprovado através do Windows Server 

Catalog da Microsoft. Possuir certificado para o 

sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 5 ou 

posterior, comprovado através do HCL (Hardware 

Compatibility List) da RedHat; 

 

VIRTUALIZAÇÃO: Apresentar compatibilidade 

comprovada para o sistema de virtualização 

Microsoft Hyper-V e VMware ESX 5.0 ou posterior; 

 

LINHA DE PRODUÇÃO: Estar em linha de 
produção ativa do fabricante, não se admitindo 
equipamento descontinuado ou fora de linha de 
produção. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: Deverão ser 
fornecidos todos os drivers dos componentes 
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necessários para a instalação e configuração dos 
equipamentos adquiridos; O servidor deve atender 
rigorosamente a todas as especificações técnicas 
obrigatórias exigidas; A licitante vencedora, 
quando não for o fabricante dos equipamentos, 
deverá declarar que é revenda autorizada e está 
apta a comercializar os produtos ofertados em sua 
proposta comercial, devendo comprovar por 
qualquer meio idôneo a declaração no ato da 
entrega dos equipamentos, sob pena de ter seu 
recebimento recusado. A licitante deverá 
apresentar em sua proposta comercial a 
configuração completa do servidor ofertado, com 
todos os Part Numbers e opcionais cotados. 

 

1. A proposta de preços inicial a ser lançada no site www.licitacoes-e.com.br, deverá ser 
a do Preço total do item, grafado em algarismos, com até duas casas decimais após á 

vírgula; 

 
2. Deverá vir anexa na proposta de preços a ser enviada juntamente com a documentação 

de habilitação Declaração de que o servidor e todos os seus componentes são novos, 
de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de envio das propostas. 

 
3. Declaração de que possui certificação comprovando que o servidor está em 

conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes 
elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidadecompras.com.br/
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ANEXO II  

 

DO OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Aquisição de equipamentos (servidores de rede) e suprimentos de informática para 
atender as necessidades do 9º Grupamento de Bombeiros. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Faz-se necessária a aquisição materiais, suprimentos de informática e servidores, 
uma vez que os equipamentos que hoje atendem a Corporação não dispõem de 
recursos adequados e seguros para alocação de serviços críticos, o que vem 
causando instabilidade, paralizações e até perda de informações; 

 

2.2. Atender os requisitos de desempenho no acesso aos dados e soluções de tecnologia 
da informação, dentro dos níveis de serviço e prioridades acordados com a 
atividade-fim da Instituição, E Garantir nível adequado de segurança, relativamente à 
integridade e disponibilidade dos dados/informações manipulados e armazenados no 
ambiente da Divisão de Informática; 

 

2.3. A solução descrita traz como vantagem a substituição dos antigos ativos por novos 
com tecnologias mais avançadas para a infraestrutura tecnológica da Divisão de 
Informática e a melhoria da qualidade de serviços, com isso aumentará a 
disponibilidade e o desempenho da infraestrutura tecnológica quanto ao 
armazenamento de dados e principalmente do serviço de correio eletrônico; 

 

2.4. Os equipamentos a serem adquiridos permitirão uma nova estrutura, não apenas 
acompanhando a evolução natural do mercado de informática, mas, 
simultaneamente, garantindo maior agilidade ao feixe de necessidades de 
processamento existentes na instituição, permitindo a Divisão de Informática focar 
nas estratégias, metas e objetivos, sendo de responsabilidade da licitante fornecer 
“as melhores práticas” em produtos e entrega de serviços de apoio, a fim de permitir 
a melhoria dos processos, produtos e serviços prestados pela Divisão de 
Informática; 

 

3. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

 

3.1. PB Maracanã: Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 1331 – Vila Maracanã – Foz do 
Iguaçu/PR; PB JK: na Rua Quintino Bocaiuva, nº 499 – Centro – Foz do Iguaçu/PR. 
 

3.2. O prazo da entrega para os itens de 01 a 07 será de 15 (quinze) dias após o 
recebimento do empenho 

 
3.3. O prazo da entrega para o tem 08 será de 45 (quarenta e cinco) dias após o 

recebimento do empenho; 
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3.4. A instalação dos equipamentos deverá ser encerrada em até 15 (quinze) dias após a 
entrega dos equipamentos, nos locais indicados no sub item 3.1; 

 
3.5. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais 

ofertados com as especificações constantes no Termo de Referencia. Para tal, será 
emitido Termo de Recebimento Provisório pela Divisão de Informática; 

 
4. GARANTIA: 

 
4.1. O prazo de garantia e suporte técnico dos equipamentos ofertados será de no 

mínimo 36 (trinta e seis) meses. Para tal, a licitante vencedora se responsabilizar 
pelo funcionamento incondicional dos equipamentos, mantendo-os operacionais 
ininterruptamente durante o período de garantia; 

 
4.1.1. O suporte técnico para os equipamentos deverá ser prestado preventiva e 

corretivamente on-site por profissionais especializados e deve incluir a 
manutenção e a substituição dos equipamentos; 

 
4.2. As ocorrências de manutenção de hardware durante o período de garantia serão 

classificadas de acordo com a severidade do problema, da seguinte forma: 
 

4.2.1. Severidade 1: Equipamento fora de operação, ou com alguma funcionalidade 
comprometida; 

4.2.2. Severidade 2: Equipamento com falha grave, mas ainda operacional; 

4.2.3. Severidade 3: Dúvida relativa à operação ou configuração 

 
4.3. Entende-se por fim do atendimento técnico a hora em que ocorrer a solução do 

problema mencionado no chamado, deixando o equipamento novamente operacional 
e em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, para os 
chamados de severidade 1 e 2, ou sanando a dúvida para os chamados de 
severidade 3. 
 

4.4. Para os casos em que houver a necessidade da substituição dos equipamentos ou 
peças será acrescido ao prazo estabelecido no item anterior 48 (quarenta e oito) 
horas; 

 
4.5. Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deverão ser substituídas por 

materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de 
linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias contados da data 
da entrega dos equipamentos, de maneira a não prejudicar a execução dos objetos 
ora adquiridos, sem ônus para o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu/PR, salvo 
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 
 

4.6. O produto será recebido por pessoa designada pela prefeitura, que verificará as 
condições de qualidade e quantidade. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (ITEM 08) 
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5.1. Para o item 08 A licitante vencedora deve disponibilizar no seu respectivo web site, 
download gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que 
compõem o servidor.  

 

5.2. A licitante vencedora deverá fornecer cabos, kit de trilhos e braço organizador de 
cabos para o servidor ofertado, tais como quaisquer outros itens necessários para 
fixação dos servidores em rack 19 polegadas padrão EIA-310D. 

 
5.3. Os trilhos devem permitir o deslizamento do servidor a fim de facilitar a manutenção.  

 
5.4. A licitante vencedora deverá prover o suporte técnico do equipamento no Paraná, 

por meio da apresentação de relação dos Postos de Serviço ou Assistências 
Técnicas autorizadas à prestação dos serviços de Garantia e Suporte Técnico, com 
sua identificação, endereço, CNPJ/CPF, responsável técnico e região de atuação.  

 
5.5. A licitante vencedora deverá manter Central de Atendimento Corporativo, com 

sistema de ligação gratuita 0800 permanente e deverá ser disponibilizado os 
serviços de garantia por meio de e-mail ou via Chat na Internet, durante todo o prazo 
de garantia.  

 
5.6. A licitante vencedora deverá possuir no seu sistema de suporte um serviço de 

diagnóstico remoto, que poderá ser feito via Internet. 

 
5.7. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados no regime on site, no local 

onde os equipamentos estiverem instalados, com atendimento 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias por semana;  

 
5.8. A licitante vencedora deverá apresentar certificação comprovando que o servidor 

está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

 
5.9. Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo 

SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de 
resultado de performance; 

 
6. DOS PREÇOS MÁXIMOS, ENTREGA E QUANTIDADES 

 

6.1. O valor máximo total da presente licitação é de R$ 44.528,52 (Quarenta e quatro mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

 

6.2. Todos os custos/despesas oriundos do objeto da presente licitação serão suportados 
pelo licitante vencedor. 

 

7. DO RECEBIMENTO 
 

7.1. O bem ou prestação de serviço deverá ser executado em conformidade com a Nota 
de Empenho e os termos do edital. 
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7.2. A entrega do bem ou da prestação do serviço deverá ser efetuada sempre que 
solicitada, e não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia. 
 

7.3. Todos os bens fornecidos ou serviços prestados serão conferidos no momento da 
entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às 
especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou 
adequações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 

7.4. Cada fornecimento/serviço somente será considerado concluído mediante a emissão 
de termo de recebimento definitivo. 
 

7.5. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser 
responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, 
pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de 
validade, dos produtos fornecidos. 

 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após cada entrega do objeto 
licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada 
(certificada) pela órgão responsável, as despesas decorrentes desta licitação 
correrão por conta das dotações orçamentárias: 

 

 070606182005010074490523.500 – FUNREBOM - CAIXA ECONOMICA C/C 195-6 

 070606182005020313390301.515 - FUNREBOM - CAIXA ECONOMICA C/C 195-6 
 

8.2. A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de 
alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de 
alterações na legislação pertinente;  
 

8.3. O pagamento será efetuado após a comprovação de que o fornecedor/prestador de 
serviços se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante consulta “on-line” ao 
sistema de controle da Caixa Econômica Federal e Instituto Nacional do Seguro 
Social. 

 

8.4. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta 
será devolvida à licitante para as devidas correções. 
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ANEXO III 

 

1.  DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

1.1.  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 

 

1.2. A proposta de preços inicial deverá ser digitada no site www.licitacoes-e.com.br, 
para análise e terá que conter: 

 

I- Preço total do item, grafado em algarismos, com até duas casas decimais após á 
vírgula; em moeda brasileira corrente; 
 

II- Marca de todos os itens cotados, a não especificação da marca acarretará na 
desclassificação do licitante; 
 

III- Conter as condições de pagamento em conformidade com o edital, a não 
especificação significa que a licitante concorda com os termos do edital; 

 
IV- Prazo de validade da proposta: 60 dias, a não especificação significa que a licitante 

concorda com os termos do edital; 
 

V- Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os termos 
deste edital, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha 
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, preços simbólicos ou irrisórios.  

 
VI- É vedada a identificação do licitante antes do término da fase competitiva. 

 

1.3.   Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado 
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que 
venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 

 

1.4.  Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do objeto da licitação, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

 

1.5. O licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 
custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, 
bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo 
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação. 

 

2. DA HABILITAÇÃO 

 

2.1. São documentos obrigatórios à habilitação neste certame: 
 

file://172.27.1.3/Compras/DPCS-GERAL/2010/PREGÃO/MODELO%20PREGÕES/www.licitacoes-e.com.br
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I - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais quanto aos Tributos e 
Contribuições Federais e também quanto à Dívida Ativa da União; 

 
II - Certidão Negativa de Débito - CND – referente ao FGTS; 
 
III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
V - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal. 

 
VI - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal - conforme modelo I 

 
VII - Declaração de independência de proposta - modelo III 

 
VIII - Declaração de idoneidade - modelo IV 
 
IX - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 
(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto 
da presente licitação; 

 
X - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica; 
 
XI - Tratando-se de microempresa e empresa de pequeno porte, tendo em vista o 

tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá 
apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme consta no art. 8º da 
Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, acompanhada da declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º, 
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. - conforme modelo II  

 

XII - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social (última alteração ou a consolidação) 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no 
caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores; 

 

3.  ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO AO (À) PREGOEIRO (A) 

 
3.1.   Os documentos deverão chegar ao endereço constante do preâmbulo deste edital, 

sob pena de desclassificação da proposta, além das demais penalidades previstas 
neste edital, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis posteriores à data do 
encerramento da Sessão Pública do Pregão, independente de comunicação do 
Pregoeiro. 

 

3.1.1. O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a documentação da empresa classificada em 
segundo e terceiro lugares, e assim sucessivamente, para garantir a aquisição do 
objeto dentro das exigências do Edital. As empresas convocadas que não 
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apresentarem a documentação estarão sujeitas às penalidades previstas neste 
Edital. 

 

3.1.2. O licitante poderá encaminhar o envelope contendo os documentos habilitatórios 
anteriormente à realização da sessão do pregão, identificando no referido envelope 
os elementos que possibilitem seu vínculo ao processo licitatório. O Pregoeiro (a) 
deverá abrir o envelope somente após a realização da sessão do Pregão. 
 

4.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO 

 

4.1.  Caso as Certidões não provem a regularidade do licitante, estes estarão 
imediatamente inabilitados no presente processo licitatório, além de sofrerem as 
penalidades previstas no edital e na legislação pertinente. 

 

4.2.    Os documentos referidos nos itens 2 e 3 deste Anexo poderão ser apresentados em 
original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação 
das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação 
de sua validade sendo dispensada sua autenticação. 

 

4.3.    A documentação de que trata os itens 2 e 3 deste Anexo deverá estar dentro do 
prazo de validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste 

Edital. 

 

4.4.   Caso os documentos referidos nos itens 2 e 3 deste Anexo não mencionem o prazo 
de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua 
emissão. 

 

4.5.   Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em 
nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja 
todos os estabelecimentos da empresa. 

 

4.6.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 

4.7.   Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal da microempresa ou 
empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

posteriores ao prazo estipulado no item 3.1, para a regularização da documentação, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização 
da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. sob pena 
de decair do direito à contratação; 

 

4.8.  Ultrapassado o prazo previsto no subitem 4.7, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista 
na Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar o licitante 
remanescente, na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou revogar a 
licitação. 
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MODELO I 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII DA CF. 

NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
 
A  
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
Departamento de Compras 
Pregão Eletrônico nº ___/2017 
 
 
 
 

A empresa.............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por 
intermédio de seu representante legal o Sr................................,portador da carteira de 
identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 
27 de outubro de 1999, 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. 
 
 
 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
 
 

Local, ....... de ..................... 2017. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo  

do representante legal da empresa 
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MODELO II 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA L.C Nº 123/06 
 
 
A 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
Departamento de Compras 
Pregão Eletrônico nº  ___/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. 

 

 
 
 

Por ser verdade, firmamos a 
presente. 

 
 
 
 

Local, ____ de _____________ 2017. 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do  

Representante legal da empresa 
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MODELO III 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE PROPOSTA 

 

 

 

Pelo presente instrumento, [NOME EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO], com sede na [endereço 

completo, incluindo CEP], neste ato representada, nos termos de seu [Contrato/Estatuto] 

Social, por seu(s) Diretores/procuradores] Sr(s)._____________________, Declara e 
garante, de modo expresso, irrevogável e irretratável, que, à luz das reprováveis condutas 
previstas nos arts. 20 e 21 da Lei n. 8.884/1994 – Lei da Concorrência –, apresenta 
proposta absolutamente independente em relação aos demais licitantes participantes do 
Pregão Eletrônico nº. ____/2017 e, por consequência, incapaz de frustrar o caráter 
competitivo da presente licitação (arts. 90, 93 a 96 da Lei 8.666/1993), estando ciente das 
implicações administrativas, civis e penais, especialmente quanto às consequências de 
eventual constatação de falsidade da presente declaração (art. 299 do Código Penal). 
 
 
 
[local e data] 
 
 
 

_________________________ 
(assinatura do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica) 

Cargo: [ ___________________________ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentar em papel timbrado da empresa 
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MODELO IV 

 

 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(documento obrigatório) 

 

 
PROPONENTE:..................................................................................................... 
ENDEREÇO........................................................................................................... 
CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx...........................) 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2017, Processo Administrativo n.º 

_________/2016, instaurado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que não  fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas do Governo. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a  presente. 
 
 
 
                    ....................................., ..........de..................................de 2017. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Nome: 
RG/CPF 
Cargo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


