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EDITAL DO PREGÃO  PRESENCIAL N° 006-L, de 26/04/2017. 
PRO CESSO  N° 063/2017-L, de 30/03/2017.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Aquisição de um servidor de dados e gerenciamento de usuários em rede ló
gica, gabinete tipo torre, novo e sem uso anterior.

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/05/2017

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 13:30 HORAS

LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Câmara Municipal da Estância 
Turística de São Roque, sita à Rua São Paulo, n° 355, Jardim Renê, São Roque -  SP,
CEP 18.135-125, telefone (0XX11) 4784-8444 e (0XX11) 99911-9582.

0  Edital completo e seus Anexos poderão ser adquiridos na Câmara Municipal da Es
tância Turística de São Roque, gratuitamente, durante o horário de expediente, nos di
as que antecedem o certame.

A Sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 
nos autos do Processo n° 063-L, de 30/03/2017.

Os Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação serão recebidos na 
Sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.

1 -  INTRODUÇÃO

1.1 A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque torna público, para co
nhecimento dos interessados, que fará realizar processo licitatório na modalidade PRE
GÃO PRESENCIAL, para aquisição de um servidor de dados e gerenciamento de usuá
rios em rede lógica, gabinete tipo torre, novo e sem uso anterior, nos termos e condi
ções fixadas no presente Instrumento Convocatório.

1.2 Este certame será regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pela Portaria n° 073, do Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São 
Roque, de 29 de setembro de 2009, e pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto
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de 2000, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Fede
ral n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 200, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de a- 
gosto de 2014.

1.3 As Propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes des
te instrumento convocatório.

1.4 Somente poderão participar desta licitação microempresas e empre
sas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licita
ção que atenderem às exigências de habilitação.

2 -  DOS ANEXOS

2.1 Integram este Edital os Anexos:
I. Memorial Descritivo do objeto da Licitação;
II. Modelo para apresentação de Proposta Comercial;
III. Modelo de Declaração de Habilitação;
IV. Modelo de Declaração Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte -

Impedimentos.
V. Modelo de Declarações.

3 -  DA ESTIMATIVA DE CUSTO

3 .1  Conforme exigência legal, o setor responsável realizou pesquisa de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a três empresas do ramo objeto do certame, 
sendo apurada a seguinte média aritmética de preço para verificação de disponibilidade 
orçamentária: média estimada, valor global de R$ 45.233,00 (quarenta e cinco 
mil, duzentos e trinta e três reais).

3 .2  O valor acima indicado será o máximo permitido para a aquisição do objeto 
pela administração licitante.

4  -  DOS RECURSOS FINANCEIROS

4 .1  As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária: 4.4.90.52.00 -  Equipamento e Material Permanen
te.
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5 -  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 Poderão participar da presente Licitação as empresas jurídicas devidamente 
constituídas, desde que legalmente estabelecidas na forma da Lei, para os fins do obje
to da presente licitação, e as demais interessadas que preencherem as condições exi
gidas no presente Edital.

5.2 Não será permitida a participação:

5.2.1 De empresas estrangeiras que não funcionem no País;

5.2.2 De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

5.2.3 Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para 
licitar e impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III, do ar
tigo 87, da Lei n° 8.666/1993, e suas alterações posteriores;

5.2.4 De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7o, da Lei 
n° 10.520/2002;

5.2.5 De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10, da Lei 
n° 9.605/1998;

5.2.6 Que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

5.2.7 Não consideradas Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP). 
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, consolidada.

6 -  DO CREDENCIAMENTO

6.1 Por ocasião da fase de credenciamento das licitantes deverá ser apresentado o 
que se segue:

6.1.1 Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou as
semelhado), Cópia autenticada do ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU 
CONTRATO SOCIAL da empresa e DEMAIS ALTERAÇÕES, podendo ser 
substituídos pelo INSTRUMENTO CONSOLIDADO, sempre devidamente 
registrados na Junta Comercial competente, isso em se tratando de socie
dades com erciais: no caso de sociedades por acões. deverá estar a- 
companhado ainda dos documentos de eleição de seus administra
dores e de prova da Diretoria em Exercício; no caso de sociedade 
simples deverá apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
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poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instru
mento particular com firma reconhecida do representante legal que o assi
na, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preço, interpor recursos e  desistir de sua interposição, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instru
mento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo 
da empresa na forma estipulada no subitem "a".

c) 0  representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá i- 
dentificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

d) A  licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresen
tação de documentação defeituosa, ficará impedida de participar da fase de 
lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou 
de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o 
preço apresentado na Proposta escrita, que há de ser considerada para e- 
feito de ordenação das Propostas e apuração do menor preço.

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatárias.

f) Será admitido apenas 01 (um) representante, devidamente credenciado, 
para cada empresa licitante, sendo que cada um deles poderá representar 
apenas uma delas.

6.1.2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: Declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato 
impeditivo a participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 
(Habilitação);

6.1.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar: Decla
ração de microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Pro
posta) e n° 2 (Habilitação).

6.1.4 Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acom
panhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da secretaria admi
nistrativa da Câmara Municipal.
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7 -  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO

7.1 A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, sepa
radamente, em 0 2  (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 -  PROPOSTA 

PREGÃO N° 006/2017-L

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

ENVELOPE N° 02 -  HABILITAÇÃO  

PREGÃO N° 006/2017-L

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

8 -  DA PROPOSTA

8.1 O Anexo II deverá ser utilizado, preferencialmente, para apresentação da 
Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emen
das, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo repre
sentante legal da licitante ou por seu procurador.

8.2 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distra
ções na apresentação das Propostas Comerciais, como justificativas de quaisquer a- 
créscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

8.3 A proposta, que deverá ser apresentada no envelope "PROPOSTA", deverá
conter o seguinte:

8.3.1 A denominação, endereço / CEP, telefone / Fax, e-mail e CNPJ da Licitante;

8.3.2 Valor do equipamento ofertado, expresso em moeda corrente nacional, apura
do à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previ
são inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas com frete, seguros, im-
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postos/taxas, encargos sociais e previdenciários, e quaisquer outras despesas que ve
nham a incidir sobre o objeto da presente contratação.

8 .3 .3  Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
entrega dos envelopes;

8 .3 .4  Declaração impressa na Proposta de que o produto/serviço ofertado atende a 
todas as especificações exigidas no Edital deste Pregão e seus anexos;

8 .4  Declaração impressa na Proposta de que o preço indicado contempla todos os 
custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta Proposta, incluindo, 
entre outros: tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, material, despe
sas administrativas, seguro, frete e lucro.

8 .5  As empresas participantes deverão apresentar as propostas em papel timbrado 
da empresa ou em papel em que esteja discriminada a razão social da empresa licitan
te.

8.6 Não serão aceitas propostas apresentadas em cópias extraídas por fax símile.

8 .7  Serão desclassificadas as empresas que não atenderem às especificações e e- 
xigências do presente Edital e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento.

8.8  A licitante deverá anexar os catálogos e comprovações com todas as caracte
rísticas técnicas solicitadas objeto deste certame.

9 -  DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

No envelope "HABILITAÇÃO" deverão estar presentes os seguintes documentos:

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.1.1 Cópia autenticada do ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO  
SOCIAL da empresa e DEMAIS ALTERAÇÕES, podendo ser substituídos pelo INS
TRUMENTO CONSOLIDADO, sempre devidamente registrados na Junta Comercial 
competente, isso em se tratando de sociedades com erciais: no caso de sociedades 
por ações, deverá estar acompanhado ainda dos documentos de eleição de seus 
administradores e de prova da Diretoria em Exercício; no caso de sociedade 
sim ples, deverá apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Regis
tro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exer
cer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, (dispensada a
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apresentação se o m esm o fo r entregue no credenciam ento).

9.2 HABILITAÇÃO FISCAL

9.2.1 Prova de inscrição no CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
(CNPJ) mediante a apresentação da original ou de cópia autenticada do respectivo 
documento, dentro do prazo de validade.

9.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se hou
ver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame.

9.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
mediante a apresentação da original ou cópia autenticada do "CRF" - CERTIFICADO  
DE REGULARIDADE FISCAL, EXPEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.

9.2.4 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com E- 
feitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

9.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT ou Positiva de Débi
tos Trabalhistas com Efeito de Negativa, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n° 1.470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (http://www.tst.ius.br/certidao).

9.2.6 Certidão de Regularidade do ICMS -  Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tri
butários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de 
não incidência, assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei;

9.2.7 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pe
queno porte somente será exigida para efeito da contratação.

9.2.7.1 Não obstante o disposto no item 9.2.7, as microempresas e empresas de pe
queno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que es
ta apresente alguma restrição.

9.3 DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO-ECONÔMICO FINANCEIRA

9.3.1 Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica;
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9 .3 .2  Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distri
buidor da sede da pessoa jurídica;

a) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo compe
tente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

9.4 DOCUMENTAÇÃO -  OUTRAS COMPROVAÇÕES

9.4.1 Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em pa
pel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo V deste Edital, atestando que:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de ju 
nho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7o da Constituição Federal;

b) A empresa atende às normas relativas a saúde e segurança no Trabalho, 
para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado 
de São Paulo;

c) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa 
não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4o e seguintes todos do artigo 
3o da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Com
plementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos conheço na íntegra.

d) Para o caso de empresas em recuperação judiciai: estar ciente de 
que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomea
ção do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do pro
fissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou do
cumento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação ju 
dicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente 
de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação docu
mental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cum
pridas.

10 -  DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 No horário e local indicados neste Edital será aberta a Sessão Pública, inician
do-se pela fase de credenciamento das licitantes interessadas em participar deste cer
tame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 6.1.

10.2 Encerrada a fase de credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro os
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envelopes n° 1 e n° 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação para Habilitação.

10.2.1 Iniciada a abertura do primeiro envelope contendo a proposta comercial, será 
considerada encerrada a fase de credenciamento e, por conseguinte, não será possível 
a admissão de novos participantes.

10.3 O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO, observadas as espe
cificações e parâmetros mínimos definidos neste Edital.

10.4 O Pregoeiro analisará as propostas verificando o atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital, e seus anexos, sendo desclassificadas as Propostas:

10.4.1 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste E- 
dital;

10.4.2 Que apresentem vantagem não prevista no Edital, baseado exclusivamente em 
Proposta ofertada pelas demais licitantes;

10.4.3 Que apresentem valor manifestamente inexeqüível, conforme o artigo 48, da 
Lei Federal n° 8.666/1993, e suas alterações, ou, superior ao estimado no item 3.1 
deste instrumento convocatório.

10.4.4 Que seja apresentada por licitante não considerada, nos termos da 
lei, microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4.5 Que deixar de apresentar os catálogos e comprovações com todas as caracte
rísticas técnicas solicitadas no objeto deste certame.

10.5 Na hipótese de desclassificação de todas as Propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

10.6 As Propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com ob
servância dos seguintes critérios:

10.6.1 Seleção da Proposta de menor Preço e das demais com valores até 10% (dez 
por cento) superiores àquela;

10.6.2 Não havendo pelo menos três Propostas nas condições definidas no item
10.6.1, serão selecionadas as Propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 3 (três). No caso de empate das Propostas, serão admitidas todas estas, 
independentemente do número de licitantes;

10.6.3 O Pregoeiro convidará, individualmente, os autores das Propostas selecionadas 
a formular lances, de forma verbal e seqüencial, de valores distintos e decrescentes, 
a partir da licitante autora da proposta de maior preço, e, os demais, em ordem de
crescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate;
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10.6.4 A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de 
lances em relação às demais empresas empatadas, e, assim, sucessivamente, até a de
finição completa da ordem de lances.

10.7 Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, podendo o pregoeiro negociar com as licitantes 
visando estabelecer um intervalo razoável entre os lances ofertados.

10.8 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances.

10.9 Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 
Propostas não selecionadas por conta da regra disposta no subitem 10.6.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofer
tado.

10.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às penalidades constantes deste Edital.

10.11 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço.

10.12 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do me
nor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.13 Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a crité
rio do Pregoeiro, será verificado o atendimento da licitante às condições habilitatórias 
estipuladas neste Edital, abrindo-se para tanto o envelope de HABILITAÇÃO da concor
rente então classificada em primeiro lugar.

10.14 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetiva
mente entregues de habilitação, poderão ser sanadas na Sessão Pública de processa
mento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de 
documentos novos.

10.15 A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justifica
da.

10.16 Esta Câmara Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa in
disponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, 
a licitante será inabilitada.

10.17 Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste
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Edital, a licitante classificada na primeira posição será habilitada e declarada vencedora 
do certame.

10.18 Se a oferta do menor preço não for aceitável ou se essa licitante não atender 
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem 
de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma 
Proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da licitante, será declarada 
vencedora.

10.19 Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocor
rências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

10.20 O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das Propostas, da documentação, e declarações apre
sentadas, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, 
contado do recebimento da convocação.

11 -  DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal ime
diata na própria Sessão Pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação 
da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias, que começará a correr a 
partir do dia em que houver expediente nesta Câmara Municipal, para a apresentação 
das razões, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas 
para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11 .1 .1  A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na Sessão Pú
blica importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do cer
tame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competen
te para a homologação.

11.1.2 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo, devidamente fundamentado, à autoridade competente.

11.1.3 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

11.1.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhi
mento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.1.5 Os recursos deverão ser devidamente assinados por representante legal da
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empresa e protocolados no Setor de Protocolo da Câmara Municipal, até às 17 horas 
do dia de vencimento do prazo recursal, tendo como autoridade superior o Presidente 
da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque. Não serão aceitos, em hipó
tese alguma, recursos encaminhados por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio 
diverso do previsto neste item.

12 -  DA CONTRATAÇÃO

12.1 Será emitida Nota de Empenho a favor da licitante que obtiver a melhor classi
ficação, em conformidade com os critérios de julgamento estipulados neste Edital.

12.1.1 Se, por ocasião da formalização da Nota de Empenho, as certidões de regula
ridade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com 
os prazos de validade vencidos, esta Câmara Municipal verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.

12.1.2 Se, por ocasião da aceitação do objeto a documentação de regularidade fiscal 
da adjudicatária tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, a licitante 
deverá comprovar, previamente à emissão da Nota de Empenho, a regularidade fiscal, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 
prorrogável por igual período, a critério desta Câmara Municipal, sob pena de a contra
tação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções pre
vistas neste edital.

12.1.3 Não sendo regularizada a documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.2, 
a adjudicatária decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previs
tas neste edital, procedendo-se à convocação das demais licitantes para, em sessão 
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 
4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/2002.

13 -  DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DA ENTREGA

13.1 A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do re
cebimento da Nota de Empenho, para entregar e instalar o equipamento na sede da 
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

13.2 O equipamento acompanhado dos certificados, objeto desta licitação, será rece
bido, provisoriamente, pelo Setor de Informática da Câmara Municipal, mediante apre-
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sentação da Nota Fiscal, e, definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias pela Comis
são Permanente de Patrimônio.

13.3 A Comissão Permanente de Patrimônio somente considerará o objeto da licitação 
definitivamente recebido após a verificação da qualidade e do perfeito funcionamento 
dos equipamentos pelo Setor de Informática.

14 -  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque efetuará o pagamento 
à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento de
finitivo do equipamento, por meio de DDA (Débito Direto Autorizado) ou boleto.

14.2 O preço contratual constituirá, a qualquer título, a única e completa remunera
ção pelo adequado e perfeito fornecimento do objeto deste certame, devendo estar ne
le incluída todas as despesas diretas ou indiretas para o seu fornecimento.

14.3 Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.

14.4 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo produto 
fornecido.

15 -  DAS PENALIDADES OU SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamen
to da execução de seu objeto, não mantiver a Proposta, comportar-se de modo inidô- 
neo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7o, da Lei 
Federal n° 10.520/2002, e demais penalidades legais previstas na Lei Federal n° 
8.666/1993, e alterações posteriores.

15.2 A Câmara Municipal poderá ainda, aplicar isolada ou cumulativamente como 
previsto no item anterior, as seguintes sanções à contratada, nos termos dos artigos 87 
e 88, da Lei n° 8.666/1993, são elas:

15.2.1 Advertência.

15.2.2 Multa por inexecução parcial da obrigação: 20% (vinte por cento) sobre o va
lor total da Nota Fiscal.

15.2.3 Multa por inexecução total da obrigação: 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total da Contratação.
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15.3 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem feitos à licitante 
vencedora.

15.4 A aplicação das multas independe da aplicação das demais sanções, entre as 
quais:

15.4.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

15.4.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú
blica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro
movida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultan
tes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

15.5 As penalidades ora elencadas não impedirão a rescisão unilateral do contrato 
pela Administração, nem prejudicarão a aplicação das demais sansões previstas nos ar
tigos 81, 86 e 87, da Lei n° 8.666/1993, e alterações.

16 -  DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 A participação no certame implica aceitação de todas as condições deste Pre
gão, sem objeção, bem como é pressuposto de que as licitantes têm pleno conheci
mento de suas normas.

16.2 Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, cujo documento impugnatório 
deverá ser protocolado até às 17 horas, na Câmara Municipal da Estância Turística de 
São Roque, localizada à Rua São Paulo -  n° 355 -  Jardim Renê -  São Roque -  SP -  
CEP: 18.135-125, e dirigido a seu Presidente.

16.2.1 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório será designada nova data 
para a realização do certame.

16.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da am
pliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.4 O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, 
passíveis de divulgação, serão publicados no site da Câmara Municipal da Estância Tu
rística de São Roque: w w w .cam arasaoroque.sp.gov.br e afixados em seu Quadro 
de Avisos.

16.5 Aplica-se ao certame o disposto no artigo 65, da Lei n° 8.666/1993, com suas
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alterações.

16.6 Aplicam-se os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, com suas alterações, no 
caso de rescisão do acordo, reconhecidos todos os direitos da Administração, nos ter
mos dessa Lei.

16.7 Após a emissão do(s) Termo(s) de Recebimento e/ou cancelamento deste cer
tame liciitatório, os Envelopes contendo os documentos de habilitação das demais lici
tantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual se- 
rão incorporados ao processo em questão, devidamente lacrados.

16.8 A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque poderá, a qualquer 
tempo, revogar a licitação, quando constatar que os preços apresentados ou as condi
ções das Propostas forem inconvenientes à Administração.

16.9 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

17 -  INFORMAÇÕES GERAIS

17.1 Para quaisquer informações referentes ao presente Certame ou a fim de diri
mir dúvidas, os interessados poderão dirigir-se à Câmara Municipal da Estância Turísti
ca de São Roque, na Rua São Paulo, n° 355, Jardim Renê, São Roque / SP, nos dias 
úteis, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, ou comunicar-se através 
do telefone (O x x ll)  4784-8444 ou (O xx ll)  99911-9582.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 26 de abril de 2017.

DIAS BASTOS
Presidente da Câmara Municipal da 

Estância Turística de São Roque
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 006 /2017 -L  
PROCESSO N° 063-L, DE 30 /03 /2017

M EM ORIAL DESCRITIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
ESPECIFICAÇÕES M ÍN IM AS

QUANTIDADE DE AQUISIÇÃO: 01 (UM). 

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

1. GABINETE DA CPU

1.1. Gabinete tipo torre, com altura de no máximo 5 U toolless original do fabricante 
do equipamento;

1.2. Novo e sem uso anterior, manuais e quaisquer outros componentes necessários 
para instalação do produto;

1.3. Possuir LEDs no painel frontal do gabinete ou display para exibição de alertas de 
funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, me
mória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador;

1.4. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do 
gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão;

2. SISTEMA DE VENTILAÇÃO

2.1. Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipa
mento na sua configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequa
dos para operação;

2.2. Ventiladores deverão ser redundantes e hot-pluggable;

3. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

3.1. Fontes de alimentação redundantes e hot-pluggable com potência de no mínimo 
550 Watts cada, suficiente para o funcionamento na sua configuração máxima;

3.2. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automá
tico de voltagem;
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3.3. Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possi
bilitar a instalação em circuitos elétricos distintos;

4. PROCESSADORES

4.1. Equipado com 02 (dois) processadores de 10 (dez) núcleos ou superior, padrão 
x86, originalmente concebido para servidores;

4.2. Frequência de clock interna de no mínimo 2.40 GFIz;

4.3. Cache L3 de 25 MB;

4.4. Controladora de memória integrada com suporte à DDR4 de no mínimo 
1866 MHz;

4.5. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 8.0 GT/s;

4.6. Possuir tecnologia de otimização para virtualização;

4.7. Litografia de 14 nm;

4.8. Suportar operações em 64 bits;

4.9. O processador deverá consumir no máximo 90 W;

5. MEMÓRIA RAM

5.1. Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de 
correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de 2133 MFIz;

5.2. Possuir 32 GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de 
8 GB ou 16 GB;

5.3. Suportar expansão de memória RAM de 1500 GB no mínimo;

5.4. Suportar espelhamento de memória (Memory Mirroring);

6. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

6.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são identificados pelos 
nomes ou símbolos;

6.2. Possuir no mínimo 05 (cinco) portas USB, sendo (no mínimo) 02 (duas) delas si
tuadas na parte frontal do gabinete;

6.3. Possuir no mínimo 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), na 
parte traseira ou frontal;

6.4. Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada;
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7. INTERFACES DE REDE

7.1. Possuir 04 (quatro) interfaces de rede RJ-45 através de controladoras integradas 
ou offboard;

7.2. As interfaces de rede devem ser padrão Gigabit Ethernet com tecnologia TOE 
(TCP/IP Offload Engine);

7.3. Operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps, 
modulo full-duplex;

7.4. Capacidade de suportar boot iSCSI;

7.5. Suportar boot através de PXE;

7.6. Suportar a tecnologia de Receive Side Scaling (RSS);

7.7. Suportar Virtual LANs, Jumbo Frames e Link aggregation;

8. CHIPSET E SLOTS DE EXPANSÃO

8.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a 
velocidade de comunicação com os mesmos;

8.2. Deverá possuir no mínimo 8 (oito) slots padrão PCI;

9. BIOS

9.1. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar 
o equipamento e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS;

9.2. A BIOS deve possuir o número de série/serviço do equipamento e campo editável 
que permita inserir identificação de ativo podendo ser consultada por software de 
gerenciamento;

10. CONTROLADORA RAID

10.1. Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Inter
face de 6 Gb/s;

10.2. Memória cache de no mínimo, 1 GB (um gigabytes) padrão DDR2 800 MHz;

10.3. Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;

10.4. Suportar expansão de capacidade de forma on-line;

10.5. Permitir a detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também 
de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e 
sem necessidade de reiniciar o equipamento;

10.6. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;

18

http://www.camarasaoroque.sp.gov.br
mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br


^(pdm ava Q /fíiw iicífia /c/a  ^slâ/ncia (S/ã/vfótica c/e (S a o  VR.ocjue
Rua São  Paulo, 355 - Jd. Renè - C E P  18135-125 | Ca ixa  Postal 80 - C E P  18130-970 | São  Roque/SP 

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447 
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: cam arasaoroque@ cam arasaoroque.sp.gov.br

S ã o  R oque  - "A  Terra do  V in ho  e Bon ita  por Natureza"

10.7. Suportar implementação de disco Global Hot-spare;

10.8. Suportar migração de nível de RAID;

10.9. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART);

11. ARMAZENAMENTO

11.1. Armazenamento bruto (raw) local de, no mínimo, 40 TB (quarenta TB);

11.2. Deverá ser entregue, no mínimo 2 discos de 600 Gb tipo SAS (Serial Attached 
SCSI) de 10000 rpm, 2,5 in hot pluggable, de 12 Gb/s;

11.3. Hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar 
o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as 
aplicações;

11.4. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

11.5. Deverá ser compatível com a controladora RAID descrita acima;

11.6. Deverá aceitar no mínimo 18 discos de 3,5" ou 32 discos de 2,5";

12. CONTROLADORA DE VÍDEO

12.1. Tipo: On board ou placa de vídeo;

12.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express;

12.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 08 MB;

12.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior;

13. UNIDADE DE LEITURA DE DVD

13.1. Possuir 01 (uma) unidade de leitura de DVD interna ao gabinete;

14. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

14.1. O equipamento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto que 
possibilite o gerenciamento "out-of-band" através de porta RJ-45, não sendo es
sa nenhuma das interfaces de controladora de rede;

14.2. A placa de gerenciamento deve ter total compatibilidade com o mesmo e inte
gração total com software de gerenciamento solicitado;

14.3. Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH 
para console CLI;

14.4. Permitir controle remoto tipo virtual KVM mesmo quando o sistema operacional 
estiver inoperante;

http://www.camarasaoroque.sp.gov.br
mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br


Q /fíu n ic i/ia d  d a  ^ á la n c ia  (ádd& fótica de (S o o  ^duxpue
Rua S ão  Paulo, 3 5 5 - J d .  R e n ê - C E P  18135-125 | Ca ixa  Posta l 80 - C E P  18130-970 | São  Roque/SP 

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447 
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: cam arasaoroque@ cam arasaoroque.sp.gov.br

S ã o  R oque  - “A  Terra do  V in ho  e  Bon ita  por Natureza"

14.5. Suportar autenticação via Active Directory;

14.6. Possuir tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo 
CD/DVD/Floppy localizados em estação de gerenciamento remota, sejam emu- 
lados no servidor gerenciado, permitindo inclusive a inicialização (boot) através 
dessa mídia;

14.7. Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor;

14.8. Permitir desligar e reiniciar o servidor através da console de gerenciamento, 
mesmo em condições de indisponibilidade do sistema operacional;

14.9. Realizar inventário de hardware, BIOS e firmware e possibilitar a geração de re
latórios customizados;

14.10. Suportar update de BIOS e Firmware;

14.11. Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas 
isolados e notificação por e-mail;

15. COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

15.1. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional W in
dows Server 2008 versões x86, x64 e R2 x64. Esse item deverá ser comprovado 
através do HCL (Flardware Compatibility List) da Microsoft no link: 
http://www.windowsservercataloQ.com:

15.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red 
Hat Enterprise Linux 4.7 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através 
do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link: 
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cqi:

15.3. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização 
VMware ESX 4.0 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do 
Compatibility Guide da VMware no link:
http://www.vmware.com/resources/compatibilitv:

16. SISTEMA OPERACIONAL

16.1 Kit de Mídia W indows Server 2012 R2, Standard Ed, em Português, Com Instala
ção de Fábrica, Imagens de Downgrade Standard e 60 Licenças do Windows® 
Server 2016, CALs de usuário (Standard ou Datacenter);

16.2. Hyper-V Habilitado com Sistema Operacional (Standard ou Datacenter) Pré Ins
talado em um Virtual Hard Drive Incluído;
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17. DRIVERS

17.1. Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo to
dos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do equipa
mento;

17.2. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no sua respectiva web site, 
download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permi
tindo todas as atualizações de melhoria necessárias;

18. ACESSÓRIOS

18.1. Devem ser fornecidos junto com o sen/idor, todos os acessórios e cabos neces
sários para o pleno funcionamento do mesmo;

18.2. Kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em 
rack padrão 19 polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a fim de 
facilitar a manutenção;

18.3. Frontal para proteção e acesso aos discos rígidos;

19. CERTIFICADOS

19.1. Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em con
formidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes 
elétricos e combustão dos materiais elétricos;

19.2. O fabricante deve possuir comprovadamente certificação ISO 14001 -  Gestão 
Ambiental;

19.3. O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction 
of Hazardous Substances), isto é, deve ser construído com materiais que não 
agridem o meio ambiente;

19.4. O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com 
as normas CISPR22 -  Classe A ou FCC -  Classe A, para assegurar níveis de e- 
missão eletromagnética;

19.5. Comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado possui banco de 
dados disponibilizado na Internet que permita obter a configuração de hardware 
e software ofertado, periféricos internos e drivers de instalação atualizados e 
disponíveis para download a partir do número de série do mesmo;

19.6. O fabricante deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 
18001, para garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e 
segurança do bem-estar de seus funcionários e investimentos ambientais. O fa
bricante deverá estar relacionado no site da EICC, podendo ser consultado em 
http://www.eiccoalition.org/about/members/. ou apresentar o Certificado da 
OHSAS 18001 válido;
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20. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

20.1. Serviço de instalação física em local indicado pela contratante, incluindo a devi
da energização para teste dos equipamentos;

21. GARANTIA E SUPORTE

21 .1 . Os equipamentos e software embarcados no mesmo devem possuir garantia por 
um período mínimo de 38 (trinta e oito) meses, com um período de disponibili
dade para chamada de manutenção de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7 (sete) dias por semana e de serviço local no próximo dia útil;

21.2. A contratada ou fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) pa
ra abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros 
dos mesmos constando a descrição do problema;

21.3. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a 
parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inade
quado dos equipamentos;

21.4. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde 
se encontram (ON-SITE) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da 
contratada;

22 -  CATALOGOS E COMPROVAÇÕES

22.1 Todas as características técnicas solicitadas deverão ser comprovadas mediante 
apresentação de catálogos e certificações, que deverão ser entregues na própria 
Sessão Pública, e averiguadas pelo Setor Técnico de Informática;

22.2 Os documentos comprobatórios deverão ser específicos e deverão ser do fabri
cante do equipamento, não sendo aceito catálogos "montados", ou ainda de si
tes que não sejam do fabricante em questão;

22.3 Para catálogos que apresentem opções alternativas, será necessário identificar 
na proposta as quantidade e os Part Numbers que identifiquem com clareza a 
solução ofertada;

22.4 Não será aceita a alegação de que será conforme edital ou somente cópia do 
termo de referencia;

22.5 Caso as cláusulas acima não sejam atendidas, será motivo de desclassificação.
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ANEXO  II

PREGÃO  PRESENCIAL N° 006/2017-L 
PRO CESSO  N° 063-L, DE 30/03/2017

MODELO PARA  APR ESEN TAÇ ÃO  DE PROPOSTA COMERCIAL

D AD O S  DA LICITANTE

D EN O M IN A Ç Ã O :

E N D E R E Ç O :

C E P : FO N E: FAX :

E-mail: C N P J:

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indica
ção bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste cer

tame.

P R O P O S T A  C O M E R C IA L

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MÍNIMA Valor 
Unitário (R$)

Valor 
Total (R$)

01 01

Aquisição de um servidor de dados e 
gerenciamento de usuários em rede ló
gica, gabinete tipo torre, novo e sem 
uso anterior.

V a lo r  po r extenso:

a) Validade da Proposta (m ín imo 60 dias):

b) Prazo de garantia para M A N U T E N Ç A O  IN LO C O  (m ín imo 38 (trinta e oito) m e 
ses): ____________________________________________________________________________

D E C LA R O , sob as penas da lei, que o equipamento ofertado atende todas as especifi
cações exigidas no presente Edital e seus Anexos.

D E C L A R O  que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorri
dos na data da apresentação desta Proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
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s o c ia is  e  t r a b a lh is ta s ,  m a te r ia l,  d e s p e s a s  a d m in is t r a t iv a s ,  s e g u ro ,  fre te  e  lu c ro .

São Roque, e m  d e ___________________ de 2017.

Assinatura do representante

Nome do representante: 

RG  do representante: _
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ANEXO III

PREGÃO  PRESENCIAL N° 006/2017-L 
PRO CESSO  N° 063-L, DE 30/03/2017

DECLARAÇÃO  DE HABILITAÇÃO

E u _________________ (nome completo), RG n ° __________________ , representante legal
da ___________________________________________ (denominação da pessoa jurídica),
CNPJ n °  , DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa cum
pre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento 
convocatório do Pregão Presencial n° 006/2017-L, realizado pela Câmara Municipal da 
Estância Turística de São Roque, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participa
ção neste certame.

São Roque, de de 2017.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:

RG do representante legal:
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ANEXO  IV

PREGÃO  PRESENCIAL N° 006/2017-L 
PROCESSO  N° 063-L, DE 30/03/2017

DECLARAÇÃO  M ICROEMPRESAS OU EM PRESAS  DE 
PEQUENO PORTE -  IMPEDIMENTOS

________________________________________________________ , inscrita no CNPJ sob o n°
 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
___________________________________________ , portador(a) da Carteira de Identidade
n ° ________________________e do CPF n °  , participante do
Pregão Presencial n° 006/2017-L, DECLARA sob as penas da lei, que a empresa não 
possui quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4o e seguintes, todos do artigo 3o 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Comple
mentar n° 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos conheço na íntegra.

São Roque, d e  de 2017.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:

RG do representante legal:
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 /2017, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP, DECLARO,
sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o 
da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas a saúde e segurança no Trabalho, 
para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado 
de São Paulo;

c) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não 
possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4o e seguintes todos do artigo 3o 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Comple
mentar n° 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos conheço na íntegra.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 
sendo cumprido; e

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de 
que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documen
tal de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
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ANEXO V

PREGÃO  PRESENCIAL N° 006/2017-L 
PRO CESSO  N° 063-L, DE 30/03/2017

DECLARAÇÕ ES

Eu  (nome completo), representante legal
_________________(Razão Social), inscrita no
., participante do PREGÃO PRESENCIAL n°

da empresa 
CNPJ sob n°

São Roque, de de 2017.

Nome e assinatura do representante legal 
RG n°_______________________________
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