
PROCESSO Nº 108/2022 
 
EDITAL DE PREGÃO Nº. 51/2022– FORMA: ELETRÔNICO 
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA. 
 
O PREFEITO do MUNICÍPIO DE VITORINO – PR, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço, em regime de 
contratação de menor valor por lote; julgamento pelo valor unitário, para 
AQUISIÇÃO DE FIREWALL CENTRALIZADO PARA CONTROLE DA VELOCIDADE 
DA INTERNET E PARA O CONTROLE DE ACESSO AOS USUÁRIOS, conforme 
descrição completa, contida no Anexo 1 do edital. 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1607/2006 de 10 de março de 
2006 e suas alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, com as alterações posteriores, Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar  nº 147 de 07 
de agosto de 2014. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00  min. do dia 25/07/2022. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas  do dia 25/07/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 25/07/2022. 
 
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações” 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a AQUISIÇÃO DE 
FIREWALL CENTRALIZADO PARA CONTROLE DA VELOCIDADE DA INTERNET E 
PARA O CONTROLE DE ACESSO AOS USUÁRIOS, conforme descrito no Anexo 1 - 
Termo de Referência do Edital. 
 
Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO 01 - Descrição do Objeto – Termo de Referência 
ANEXO 02 - Minuta do Contrato/ata 
ANEXO 03 - Exigências para Habilitação 
ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Idoneidade 
ANEXO 05 - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação 
ANEXO 06 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 
empresa 
ANEXO 07 - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 
ANEXO 08 - Procuração nomeando representante Legal 
ANEXO 09 - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 
ANEXO 10 - Ficha técnica descritiva 
 
1. DISPOSIÇÕES 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 
através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil.  

 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de VITORINO-PR, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Bll compras” constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil (http://bllcompras.org.br/) 
 



1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto na LC 123/2006, alterados 
pela LC 147/2014, e Lei Complementar Municipal nº 049/2009, atendendo o direito de 
prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate quando 
verificado ao final da disputa de preços. 
 
2 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e 
horário para início da disputa. 
 
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no Brasil, que seja especializada no objeto desta licitação e 
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus 
Anexos; 
 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil; 
 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas; 
 

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente, ou não se 
enquadrar nos regimes tributários referidos no item 3.2. 
 
3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente 
ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil,  até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do 
pregão. 
 
3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido 
acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando 
cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua 
representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do ANEXO 08. 

 
b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da 

licitação em conformidade com o ANEXO 10; e 
 

c) inserção no sistema do valor inicial unitário e total de cada lote e a respectiva 
marca e modelo do produto (digitando “produto sem marca” quando for o caso, ex. 
serviços). 
 
3.7  O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que 
pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da 
Lei nº 10.520/2002. 
 
3.8 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do 



cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no 
campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do 
Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do 
desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006, Alterada pela LC 147/14 e Lei 
Complementar Municipal nº 11/2015.  

 
4 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME. 
 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 
 a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
 b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
 c) abrir as propostas de preços; 
 d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
 e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 
lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 
 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES 
E LEILÕES DO BRASIL 
 
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador 
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no sistema de compras do site: http://bllcompras.org.br/ 
 
4.3  A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora 
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em 
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital. 
 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 
 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 
 
4.6 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 a 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
4.7 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; 
 
            PARTICIPAÇÃO 



 
4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de 
mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecidos. 
  
4.9  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 da 
desconexão do seu representante; 
 
4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida pelo e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de mercadorias 
associada. 
 
 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro 
a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
 
4.12 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; 
 
4.13 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; 
 
4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
4.15   Não    será   aceita    ficha técnica  com  valores  superiores ao máximo 
fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE CADA LOTE). O 
descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante; 
 
4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores 
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa 
de lances; 
 
4.17 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; 
 
4.18  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
4.19 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 operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-
mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
 
4.20   A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico. O sistema de disputa 
será ABERTO. 
 



4.20.1 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;  

 
4.21  Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso 
do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste 
caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro 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; 
 
4.22    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 pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
4.23     Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos,  4, 
5, 6 e 7 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar 
também o Anexo 9), da Empresa detentora da melhor oferta, deverão ser encaminhados 
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços COM OS 
VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS FINAIS DE CADA LOTE e as especificações do 
objeto, para a Prefeitura de VITORINO, localizada na  Rua Barão de Capanema, 134, 
CENTRO – CEP 85.520-000– VITORINO – PR. Fone (46) 3227-1222. Responsável pelo 
recebimento: Fernando Sinhorini (Pregoeiro). O não cumprimento do referido prazo 
acarretará a desclassificação da proposta, passando-se assim, para a segunda 
colocada.  
 
4.24  Encerrada a etapa de disputa de lances será aberto o período de interposição de 
recursos que terá duração de 15 (quinze) minutos. (Não serão aceitos recursos não 
manifestados no canal de chat do sistema dentro do prazo estabelecido). 
 
4.25   O  não cumprimento  do envio dos  documentos de habilitação dentro do prazo 
acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, 
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente; 
 
4.26  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 
para que seja obtido preço melhor; 
 
4.27    Caso não  sejam  apresentado lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 
 
4.28  Constatando o atendimento  das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
  
5.       PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
5.1 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; 
 

5.1.1 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, serem informado no campo 
próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E REFERÊNCIAS, conforme o caso, dos 
produtos apresentados e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não 
inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as marcas dos 



produtos neste campo implicarão na desclassificação da Empresa, face à ausência de 
informação suficiente para classificação da proposta; 
 
5.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 

01; 
 
5.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão; 

 
5.4 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse 
regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante 
enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência 
para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006, alterada 
pela LC 147/14; 

 
5.5 As empresas ME/EPP, locais e regionais (região do sudoeste do Paraná, 
terão direito aos benefícios previstos na Lei Complementar 147/2014. 

 
6.       PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
6.1 A Empresa vencedora, deverá enviar em até cinco dias úteis, a documentação 
referente a habilitação e demais anexos, juntamente com  a Proposta de Preços escrita, 
com os valores unitários e totais oferecidos para cada lote, após a etapa de lances, em 
01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal 
da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, 
número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 4.23, deste Edital; 
 
6.2  Na proposta escrita, deverá conter: 

Os valores dos impostos e fretes já deverão estar computados no valor do produto 
ou  destacados; 

 
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da abertura das propostas virtuais; 
 

c) Especificação completa com a marca e os modelos dos produtos oferecidos com 
informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, conforme descrito no 
ANEXO 01, deste Edital; 

 
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 
6.3 Atendidos todos os  requisitos,  será(ão)  considerada(s)  vencedora(s) a(s) 
licitante(s) que oferecer(em) o MENOR PREÇO, NO REGIME DE CONTRATAÇÃO 
PELO MENOR VALOR POR LOTE; 
 
6.4 Os preços unitários cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais 
despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 
 
6.5 Serão desclassificadas  as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 
da legislação em vigor; 
 
6.6 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

6.6.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
 

6.6.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) 
que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; 
 



6.6.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante 
com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

 
6.6.4 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 
 
7 GARANTIA 
7.1  A Empresa vencedora deverá entregar os produtos com os prazos de validade de 
no mínimo de 12(doze) meses a partir da data da nota fiscal de venda.  
 
8 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, VALOR POR LOTE, 
observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 
de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 
 
8.2 Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela LC147/14 e Lei Complementar Municipal nº 11/2015, serão observados os 
seguintes procedimentos: 
 
8.3 Encerrada a fase de lances, para aqueles itens de participação aberta a todas as 
empresas, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco por 
cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

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

convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, 
no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior 
aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 

 
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou  

empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.3, o 
sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea 
“a”.  
 

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma da alínea “a’” anterior, serão convocadas as 
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 
8.3.1 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.3, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

 
8.4 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 
unitário, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor; 
 
8.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
 
8.6 Para os itens de participação exclusiva à Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, o Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 
unitário, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 



quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor; 
 
8.7 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
 
8.8       Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o 
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 

 
8.9       Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 
9. HABILITAÇÃO 
9.1      Conforme ANEXO 03  
 
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
10.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) 
horas.  
 
10.1.3 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; 
 
10.1.4  As dúvidas a serem dirimidas por telefone ou e-mail, terão o caráter estritamente 
informal. 
 
10.2 Terminada a fase de disputa de lances será aberto o prazo de 15 minutos para 
interposição de recursos. (Não serão aceitos recursos não manifestados no canal de 
chat do sistema dentro do prazo estabelecido). Manifestada a interposição recursal, fica 
intimada a licitante, para que no prazo máximo de três dias, conforme Art. 26 do Decreto 
5450 de 31 de maio de 2005, que proceda o envio dos documentos originais da 
fundamentação das razões recursais e os interessados ficam, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, ficando suspensa a seção para análise dos recursos. 
 
10.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a 
licitação importará a preclusão do direito de recurso; 
 
10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 
 
10.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
 
10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
10.7   Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá 
ser encaminhada para a Prefeitura de VITORINO-PR,, no endereço:  Rua Barão de 
Capanema, 134 – Centro – VITORINO-PR – CEP 85.520-000, Gerencia de  Licitações, 
esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso 
e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto 
com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia por e-mail 
licita@vitorino.pr.gov.br para que seja possível a publicação on-line das razões do 



recurso interposto e a decisão cabida à este, obedecidos os prazos estabelecidos no 
Item 10.2 deste Edital. 
 
11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1.  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, 
sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e 
criminal: 

 a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite 
de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 

  b) Até 10% (dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
 
11.2.  Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida 
para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 
proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados 
à (citar o órgão) pelo infrator: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

 
11.3.   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê   
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 
12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de VITORINO-
PR, firmará Contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução 
do objeto desta licitação nos termos da minuta Anexo 02 que integra este Edital. 
 
12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a 
partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura 
de VITORINO-PR, sito a Rua Barão de Capanema, 134, centro – VITORINO – Paraná, 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pelo Município de VITORINO-PR. 
 
12.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do 
prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 
previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, 
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a 
sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do 
Contrato. 
 
13. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO. 
13.1  Após a assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá entregar/executar os 
produtos na sede da Secretaria Municipal de Administração, sito a Rua Barão de 
Capanema, 134, com frete por conta da contratada, no prazo máximo de 05 dias, sendo 



que ao contratado desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto 
atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações previstas. 
 
13.3 O recebimento dos objetos será feito pela Comissão de Recebimento de Bens, que 
fará a conferência dos itens entregues de acordo com os termos do Edital. 
  
14.       PAGAMENTO 
14.1    O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante liberação dos 
recursos e  contados a partir da entrega da nota fiscal eletrônica, relativa aos produtos 
entregues, desde que os mesmos estejam de acordo com o Contrato e devidamente 
conferidos pela Comissão de Recebimento de Bens. 

 
14.2 Dotações Orçamentárias:  
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.006.3390.40 1000 38/2022 MANTER A SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENT 

 
15        REAJUSTAMENTO 

Não haverá reajustes de preços. 
 
16 Da Fraude e da Corrupção  
16.1 os licitantes devem observar e o contratado  deve fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admita subcontratação, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual. Para os propósitos deste, definem-se as seguintes praticas. 

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 
no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) Pratica fraudulenta: falsificação ou omissão dos fatos com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou propostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente as 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) Pratica obstrutiva: destruir falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeção ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismos financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de pratica prevista deste edital, atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

16.2 na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante aditamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física inclusive declarando-a inelegível 
indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financeiros 
pelo mecanismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato 
financiando pelo organismo. 

16.3 Considerando os propósitos, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação deverá concordar e autorizar que na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante aditamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele indicadas posam inspecionar o local de execução do contrato e 
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 

 



17 DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1   O Município de VITORINO-PR 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 mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação. O Município de VITORINO – PR, poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, 
os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
17.2   O proponente  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 a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis; 
 
17.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo; 
 
17.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 
 
17.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta; 
 
17.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
17.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 
 
17.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 
 
17.9   A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital; 
 
17.10  Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil  qualquer responsabilidade 
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à 
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 
quitação financeira da negociação realizada. 
 
17.11  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o de VITORINO/PR, considerado aquele a que está vinculado o 
Pregoeiro;  
 
17.12   O  Pregoeiro  e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 
8hs30min às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço: Rua 
Barão de Capanema, 134, Centro – VITORINO, Paraná, para melhores esclarecimentos; 
 
17.13  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  
 
17.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 



 
17.15  O valor máximo estimado para este Pregão esta disposto no anexo I; 
 
17.16. Dúvidas e questionamentos sobre o edital feitas via e-mail e telefone, terão 
caráter meramente informativo; 
 
17.17  Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente. 

VITORINO, 11/07/2022 
                                 

 
FERNANDO SINHORINI 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

OBJETO 
O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE FIREWALL CENTRALIZADO 
PARA CONTROLE DA VELOCIDADE DA INTERNET E PARA O CONTROLE DE 
ACESSO AOS USUÁRIOS., conforme especificações constantes no Edital e neste 
Termo de Referência. 
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o 
objeto descritas no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, 
prevalecerão as últimas. 
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS: 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 
Preço Total 

1 Firewall UTM com Gerenciador Centralizado 
de firewall (equipamento em comodato), 
Serviço de Instalação, Treinamento para o 
sistema e Suporte 8x5. 

MES 12,00  2.487,33  29847,96 

 Total 29.847,96  
2- DETALHAMENTO DOS OBJETOS 

Serviço de solução integrada de Firewall NEXT GENERATION composta de 
Hardware e Software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat 
Management) entendendo-se como tais o conjunto de serviços e recursos de: Filtro 
de pacotes com controle de estado, Filtro de conteúdo web, Interceptação SSL, Filtro 
de aplicações, Controle da web 2.0, Inspeção com proteção contra ataques de 
Malwares, vírus, worm, e aplicativos maliciosos, integrar soluções do tipo (IPS, ATP, 
QoS, Balanceamento de serviços, Redundância de links, SD-WAN, VPN, DHCP e 
DNS). Com a capacidade de integrar todos os recursos em um único dispositivo. 
Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de solução para 
gerenciamento centralizado de Firewall na sede da prefeitura Municipal de Vitorino. 

Os equipamentos necessários para execução do objeto deverão ser fornecidos ao 
município em regime de comodato, sendo a contratada responsável pela troca e 
manutenção dos mesmos sempre que necessário para não interromper o serviço. 
A contratada deverá fornecer as funcionalidades citadas abaixo nos 15 locais onde 
existem pontos de internet das secretarias municipais, cada local deverá ter sua 
própria faixa de IP interna para suportar as funcionalidades da ferramenta incluindo 
equipamentos se necessários com as seguintes características tecnicas: 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONALIDADES 

APPLIANCE UTM DE 19 GBPS DE CAPACIDADE DE FIREWALL 



CARACTERÍSTICAS DO HARDWARE 

O equipamento deve se instalar em rack com largura padrão de 19 polegadas, 
padrão EIA-310, ocupando no máximo 1U (44,45 mm) do referido rack; 

Dispor de fonte de alimentação interna com tensão de entrada de 110V / 220V AC 
automática e frequência de 50-60 Hz; 

Possuir painel/led indicador on/off, disco e devices de 

rede; Possuir throughput de no mínimo 19.000 Mbps para 

tráfego UDP; 

Suportar no mínimo 12.000.000 (doze milhões) conexões 

simultâneas; Suportar no mínimo 80.000 (oitenta mil) novas 

conexões por segundo; Possuir throughput mínimo de 3.9 

Gbps para tráfego IPS/IDS; 

Possuir throughput mínimo de 3.9 Gbps para tráfego VPN IPSEC com criptografia 

(AES-128); Possuir throughput mínimo de 1.4 Gbps para tráfego VPN SSL com 

criptografia (AES-128); Possuir throughput mínimo de 3.9 Gbps/1.4 Gbps para tráfego 

Proxy Web filter/SSL Inspection; 

Possuir throughput mínimo de 1.8 Gbps para tráfego NGFW (habilitadas as 
funcionalidades de Firewall, IPS e Controle de Aplicativo); 

Possuir pelo menos 8 (oito) interfaces de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 com leds 
indicativos de link e atividade, as portas entregues deverão ser roteáveis, ou seja, não 
será aceito equipamento com porta do tipo switch; 
Permitir expandir para 4 LANs 10GbE SFP+ 

Possuir dispositivo de armazenamento interno de no mínimo 240 GB padrão 

SSD; Permitir acesso a interface de gerenciamento CLI fisicamente no 

equipamento; Possuir pelo menos 2 (duas) portas USB para conexão de 

dispositivos externos; 

FUNÇÕES BÁSICAS 

Hardware (Appliances) que atuam na segurança e performance do ambiente 

de rede; VPN SSL, VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site); 

Controle de Aplicações; 

Proxy Web e Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering); 

Detecção e prevenção de intrusos – IPS; 

Qualidade de serviço – 

QOS; Anti-Malware; 

SD-WAN; 

Cluster. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 



O desempenho e as interfaces solicitados deverão ser comprovados através de 
datasheet público na internet. Caso haja divergência entre métricas do mesmo 
datasheet, será aceito o valor de maior capacidade. 
A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 

7; Interface em português e inglês; 

Qualquer interface de rede do equipamento deverá ser utilizada como gerenciamento, ou 
seja, não deve haver nenhuma interface exclusiva para a função de gerenciamento; 

O sistema deve permitir o acesso à interface de gerenciamento WEB por qualquer 
interface de rede configurada; 

O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada, não sendo permitido 
qualquer tipo de comprovação futura. 
Todo o ambiente deverá ser gerenciado sem a necessidade de produtos de terceiros 
para compor a solução. 

Tanto os Gateways de Segurança bem como a Gerência Centralizada deverão 
suportar monitoramento através de SNMP v1, v2 e v3. 

Deverá possuir uma janela para monitoramento do tráfego de rede com informações do 
throughput e da quantidade de conexões simultâneas; 

A Solução deverá prover inspeção SSL: 

A solução deverá ser em hardware dedicado tipo appliance com sistema operacional 
customizado para garantir segurança e melhor desempenho. 

Deve ser totalmente gerenciável remotamente, através de rede local, sem a 
necessidade de instalação de mouse, teclado e monitor de vídeo; 
Deve suportar cluster do tipo Failover (HA) com replicação da tabela de estado; 

Suportar a utilização de um proxy para atualização do software e licenciamento e deverá 
permitir as seguintes opções de configuração: 

Endereço do servidor; 

Porta do servidor; 

Usuário; 

Senha; 

Deverá permitir o monitoramento SNMP, no mínimo, dos seguintes 

itens: Desempenho total (throughput); 

Conexões simultâneas; 

Usuários autenticados; 

Serviços habilitados ou desabilitados; 

Quantidade de endereços distribuídos pelo DHCP. 

Deverá implementar a funcionalidade de "zero-touch" para sua primeira 
implementação ou substituição. Dessa forma, deverá ser possível provisionar a 
configuração do equipamento via sistema de gerenciamento centralizado, mesmo 
antes do equipamento ser conectado à rede, transformando a atividade em uma 
simples conexão física de equipamento, sem a necessidade de configurações 
individuais nos equipamentos; 

A Solução deve permitir ao administrador associar na solução de gerenciamento 
centralizado o número de série dos equipamentos ao site aonde ele será instalado, de 



maneira que ao se ativar um equipamento no site remoto, esse equipamento se 
conecte com a Sistema Central e receba a configuração; 

Ao instalar um equipamento no site remoto, cabeá-lo e energizá-lo, ele deverá tentar 
localizar Sistema Central para receber a sua configuração, sem que seja necessária 
qualquer configuração via console local do equipamento; 
A solução ofertada deverá permitir a criação de perfis de proteção, tais como e não 
limitado a perfil de IPS, perfil de controle WEB/aplicações e perfil de SD-WAN e dever 
ser possível utilizá- los nas políticas de segurança; 
Deverá possuir um painel centralizado para exportação e agendamento de relatórios e 
deverá permitir exportá-los nos formatos: HTML, PDF, CSV; 

Implementar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo 
equipamento, como Netflow v5, v9 e v10 (IPFIX): 

A solução deverá possuir uma única janela para a criação, configuração e edição dos 
recursos de segurança; 

Os módulos de IPS, SD-WAN, Controle de aplicativos, Proxy WEB e Antimalware 
devem ser disponibilizados em perfis e estes devem ser inseridos em uma única policy; 
Deve implementar o protocolo ECMP; 

O sistema deverá implementar otimização de fluxos TCP em conjunto com mecanismo 
para evitar retransmissão ou implementar métodos de correção de erros que permitam 
à unidade receptora recuperar pacotes que venham a ser perdidos na transmissão. 
Deve possuir suporte ao protocolo de encapsulamento de redes MPLS; 

Esta condição deve permitir conectar links MPLS diretamente no equipamento sem a 
necessidade de estar plugado a um segundo roteador/dispositivo. 
 
 
DAS FUNCIONALIDADES DO FIREWALL 

Permitir a conexão simultânea de vários administradores, com poderes de alteração de 
configurações e/ou apenas de visualização das mesmas; 

Possuir um sistema de armazenamento remoto para salvar backups da solução com 
suporte a conexões utilizando os protocolos Network File System (NFS), SSH e que 
permita salvar em PenDrive local; 

Possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs de eventos, de 
acessos e ameaças. 
Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança (backups) do 
sistema e restauração remota, através da interface gráfica, a solução deve permitir o 
agendamento diário ou semanal; 
O sistema deve permitir configurar o período ou número de cópias que deseja 
manter no repositório remoto e executar a manutenção de período automaticamente. 

As cópias de segurança devem ser salvas compactadas e criptografadas de forma 
a garantir segurança, confiabilidade e confidencialidade dos arquivos de backup; 

O sistema ainda deve contemplar um recurso de cópia de segurança do tipo 
snapshot, que contemple a cópia completa das configurações dos serviços e recursos 
do sistema; 

Deve possibilitar a restauração do snapshot através da interface web de qualquer ponto 
remoto, de modo a contribuir para uma restauração imediata sem a necessidade de 
reinicialização do sistema; 



Deve permitir habilitar ou desabilitar o registro de log por política de 

firewall. Possuir controle de acesso à internet por endereço IP de 

origem e destino; Possuir controle de acesso à internet por sub-rede; 

Possuir suporte a tags de VLAN (802.1q); 

Suportar agregação de links, segundo padrão IEEE 802.3ad; 

Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 

Possuir integração com Servidores de Autenticação RADIUS, TACACS+, LDAP e 
Microsoft Active Directory; 

Possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer aplicação que se 
execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e Telnet); 
Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – NAT (Network 
Address Translation), um para um, N-para-um e vários para um. 

Permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, permitindo a aplicação de 
políticas por horários e por dia da semana; 
Permitir controle de acesso à internet por domínio, exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 

Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâmicos, muitos para 

um, PAT. Possuir suporte a roteamento dinâmico RIP V1, V2, OSPF, BGP; 

Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e 

Relay; Deverá suportar aplicações multimídia como: 

H.323, SIP; Possuir tecnologia de firewall do tipo Stateful; 

Possuir alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de redundância do tipo ativo-

passivo; Permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”; 

Permitir a criação de pelo menos 20 VLANS no padrão IEEE 802.1q; 

Possuir conexão entre estação de gerência e appliance criptografada tanto em 
interface gráfica quanto em CLI (linha de comando); 
Deverá suportar forwarding de multicast; 

Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos seguintes protocolos, 
TCP, UDP, ICMP e IP; 

Permitir o agrupamento de serviços; 

Permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 

Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para serviços que 
requerem portas dinâmicas; 

Possuir mecanismo de anti-spoofing; 

Permitir criação de regras definidas pelo usuário; 

Permitir o serviço de autenticação para HTTP e 

FTP; 

Possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de links; 

Deverá ter técnicas de detecção de programas de compartilhamento de arquivos (peer-
to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando ao menos: Yahoo! Messenger, 



MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype 
e WinNY. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO 

Deve possuir a capacidade de criação de políticas de acesso de Firewall, VPN, IPS e 
Controle de aplicação integradas ao repositório de usuários sendo: Active Directory, 
LDAP, TACAC´S e Radius; 
Deve possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e 
grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos 
de usuários; 

Para usuários não registrados ou não reconhecidos no domínio, a solução deve ser 
capaz de fornecer uma autenticação baseada em navegador (Captive Portal), sem a 
necessidade de agente; 
Deve possuir Captive Portal com suporte a Autenticação Social (Facebook, Twitter, 
Google); 

A solução deverá ser capaz de identificar nome do usuário, login, máquina/computador 
registrados no Microsoft Active Directory; 
Na integração com o AD, todos os domain controllers em operação na rede do cliente 
devem ser cadastrados de maneira simples e sem utilização de scritps de comando; 

A solução de identificação de usuário deverá se integrar com as funcionalidades Firewall, 
controle de aplicação e IPS, sendo elas do mesmo fabricante; 
A solução deve suportar a opção de instalação de softwares agentes nos PCs/Laptops 
para que os próprios PCs/Laptops enviem suas credenciais de IP/nome de usuário 
do domínio/nome da máquina para o gateway diretamente, sem que o Gateway tenha 
que fazer Queries no AD; 

O UTM deve permitir gerenciar múltiplas políticas de controles no serviço de 
autenticação. As políticas devem permitir criar controles para autenticação, e deve 
permitir ou bloqueia o acesso ao serviço de autenticação baseado em condições e 
para sessão, ou seja, uma vez que o usuário esteja permitido se autenticar no serviço, 
a política deve definir os parâmetros de sessão do usuário; 
Para o sistema de controles no serviço de autenticação o produto deve possuir, no 
mínimo, as seguintes condições para o Controle de Autenticação: 

Usuários e Grupos de 

Usuários; Datas (Objetos de 

Datas) Horários (Objetos de 

Horário) 

Plataformas (Objetos de Dicionários) 

Endereços Remotos (Objetos de IPv4 e 

IPv6) Zona de Rede (Múltiplas Zonas) 

 

DAS FUNCIONALIDADES DA VPN: 

VPN baseada em appliance; 

Possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 3DES; 

Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPNs; 

Possuir suporte a VPNs IPSec site-to-site: 



Criptografia, 3DES, AES128, AES256, AES-GCM-128 

Integridade MD5, SHA-1, SHA-256, SHA384 e AES-XCBC; 

Algoritmo Internet Key Exchange (IKE) versões I e 

II; AES 128 e 256 (Advanced Encryption Standard); 

Suporte a Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5, Grupo 14; Grupo 15, Grupo 16, 
Grupo 17, 
Grupo 18, Grupo 19, Grupo 20, Grupo 21, Grupo 22, Grupo 23, Grupo 24, Grupo 25, 
Grupo 26, 
Grupo 27, Grupo 28, Grupo 29, Grupo 30; 

Possuir suporte a VPN SSL; 

Possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados digitais; 

Suportar VPN SSL Clientless, sem a necessidade de utilização de Java, no mínimo, 
para os serviços abaixo: 

RDP; 

VNC; SSH; 

WEB; 

SMB. 

Deve permitir a arquitetura de vpn hub and spoke; 

Suporte a VPNs IPSec client-to-site; 

Deverá possuir cliente próprio para Windows para o estabelecimento da VPN client-to-
site. Suporte à inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) mediante SCEP 
(Simple Certificate Enrollment Protocol); 

Possuir funcionalidades de Auto-Dicovery VPN capaz de permitir criar tuneis de VPN 
dinâmicos entre múltiplos dispositivos (spokes) com um gateway centralizador (hub).; 

A funcionalidade de AD-VPN deve suportar criar os seguintes tipos de 

tuneis: Site-to-Site; 

Full-Mesh; 

Star. 

DAS FUNCIONALIDADES DA DETECÇÃO DE INTRUSÃO: 

A Detecção de Intrusão deverá ser baseada em appliance: 

Possuir no mínimo 25.000 (vinte e cinco mil) assinaturas ou regras de 
IPS/IDS; 

O Sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado à proteção de 

redes; Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura; 

Deverá suportar a implantação em modo Gateway, inline e em modo sniffer; 

Suportar implementação de cluster do IPS em linha se o equipamento possuir interface 
do tipo by-pass; 



O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir integração à plataforma de 
segurança; 

Possuir opção para administrador as listas de Blacklist, Whitelist e Quarentena com 
suporte a endereços IPv6. 

Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de ataques; 

Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado tipo de ataque; 
Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas a web-server para que seja usado 
para proteção específica de Servidores Web; 
Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio de 
anomalias como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e Sweep; 

Mecanismos de detecção/proteção de ataques; 

Reconhecimento de padrões; 

Análise de protocolos; 

Detecção de anomalias; 

Detecção de ataques de RPC (Remote procedure call); 

Proteção contra-ataques de Windows ou NetBios; 

Proteção contra-ataques de SMTP (Simple Message Transfer Protocol) IMAP (Internet 
Message Access Protocol, Sendmail ou POP (Post Office Protocol); 

Proteção contra-ataques DNS (Domain Name System); 

Proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 

Proteção contra-ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol); 

Alarmes na console de administração; 

Alertas via correio eletrônico; 

Monitoração do comportamento do appliance através de SNMP, o dispositivo deverá 
ser capaz de enviar traps de SNMP quando ocorrer um evento relevante para a correta 
operação da rede; 

Capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 

Terminação de sessões via TCP resets; 

Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de intrusos; 

O Sistema de detecção de Intrusos deverá atenuar os efeitos dos ataques de negação 

de serviços; Possuir filtros de ataques por anomalias; 

Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, source e destination 
session limit; 
Permitir filtros de anomalias de protocolos; 

Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, exploits e 

evasion; Suportar verificação de ataque nas camadas de aplicação; 



DAS FUNCIONALIDADES DE QOS 

Adotar solução de Qualidade de Serviço baseada em appliance; 

Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e garantindo banda para as 
aplicações (inbound/outbound) através da classificação dos pacotes (Shaping), criação 
de filas de prioridade, gerência de congestionamento e QoS; 

Permitir modificação de valores DSCP; 

Limitar individualmente a banda utilizada por programas de compartilhamento de 
arquivos do tipo peer-to-peer; 
Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active 
Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no 
Microsoft Active Directory e LDAP; 

Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por grupo de 
usuários do Microsoft Active Directory e LDAP; 

Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por sub-rede de 
origem e destino; 

Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por endereço 
IP de origem e destino; 
 
 
DAS FUNCIONALIDADES DO THREAT PROTECTION 

Possuir funções de Antivírus, Anti-spyware; 

Possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet integrado a 
plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, SMTP,  POP3 e FTP; 
Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, keyloggers, 

etc.) Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão e tipo de 

arquivo; Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho. 

 

DAS FUNCIONALIDADES DO PROXY E FILTRO DE CONTEÚDO WEB 

Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de 

segurança Possuir pelo menos 80 categorias para classificação de 

sites web 

Possuir base mínima contendo, 48 milhões de sites internet web já registrados e 

classificados; Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de sites 

web como: 

Webmail;  

Instituições de 

Saúde; Notícias; 

Pornografia; 



Restaurante; 

Mídias Sociais; 

Esporte; 

Educação; 

Games; 

Compras; 

Permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso aos 
usuários; 

Possuir sistema de cache interno, armazenando requisições WEB em disco local e 

memória; Deve permitir a definição do tamanho mínimo dos objetos salvos em cache 

no disco; 

Deve permitir a definição do tamanho máximo dos objetos salvos em cache em 

memória; Deve atender a estrutura de navegação através de hierarquia de proxy com 

e sem autenticação; Possibilitar a integração com servidores de cache WEB externos; 

Deve ser capaz de armazenar cache dinâmicos para as atualizações Microsoft Windows 
Update®, Youtube®, MSN Vídeos®, Facebook®, Google Maps®; 

Deve possuir a capacidade de excluir URL’s específicas do cache web, configurável por 
listas de palavras chaves com suporte inclusive a expressões regulares; 

Integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active 
Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários cadastrados; 

Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no 
Microsoft Active Directory; 
Exibir mensagens de bloqueio customizável pelos Administradores para resposta aos 
usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela política de segurança da 
contratante; 

Permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs conhecidas como 
fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts) maliciosos em applets Java, 
cookies, activeX através de: base de URL própria atualizável; 

Permitir o bloqueio de páginas web através da construção de filtros específicos com 
mecanismo de busca textual; 

Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e 
bloqueadas – lista negra; 

Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas cujo campo CN do certificado SSL não 
contém um domínio válido; 
Garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem interromper a 
execução dos serviços de filtragem de conteúdo web; 

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usuários do 
serviço de diretório LDAP; 

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 

origem; Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-

rede de origem; 



Deverá ser capaz de categorizar a página web tanto pela sua URL como pelo seu 
endereço IP; 

Deverá permitir o bloqueio de páginas web por Classificação como páginas que facilitam 
a busca de Audio, Video e URLs originadas de Spam; 

Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e 
bloqueadas 
– lista negra; 

Deverá funcionar em modo Proxy Explícito para HTTP, HTTPS, e FTP e em Proxy 

Transparente; Deverá permitir configurar a porta do Proxy Explícito. 

 

DAS FUNCIONALIDADES DO CONTROLE DE APLICAÇÕES 

As funcionalidades abaixo devem ser baseadas em 

appliance: Deverá reconhecer no mínimo 3000 

aplicações; 

Deverá possuir pelo menos 18 categorias para classificação de aplicações; 

Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de aplicações 

como: P2P; 

Web; 

Transferência de arquivos; 

Chat; 

Social; 

Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de acesso aos 
usuários; 

Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active 
Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no 
Microsoft Active Directory; 
Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por grupo de 
usuários do Microsoft Active Directory; 

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por grupo de 
usuários do serviço de diretório LDAP; 

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 

origem; Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de 

origem e destino; 

Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem 
interromper a execução dos serviços de controle de aplicações. 

SD-WAN: 

Entende-se como tecnologia SD-WAN (Software-Defined WAN) a rede de área ampla 
definida por software que centraliza a gerência da rede WAN em uma console 
única, eliminando a necessidade de intervenções manuais em roteadores em 
localidades remotas, proporcionando visibilidade do tráfego, seleção de caminho 



dinâmico baseado em políticas de QoS, aplicação ou performance e utilização de túneis 
VPN para comunicação entre os sites remotos; 

Possuir o balanceamento automático para conexões externas à internet através das 
interfaces físicas; 

Permitir utilizar VPN IPsec para interligar unidades remotas; 

Possuir recurso de “persistência de link” para impedir a queda de conexões em 
aplicações que não suportam o load balance de link; 

O balanceamento deverá ser baseado em critérios de desempenho, devendo no 
mínimo, permitir verificar o monitoramento do consumo de banda, perda de pacotes, 
jitter e latência; 
Deve possuir uma janela web ou dashboard capaz de fornecer informações dos 
eventos e com informações do monitoramento de desempenho relacionado ao recurso 
SD-WAN; 

O recurso de SD-WAN deverá suportar o roteamento de tráfego por política baseado 
em aplicação; 
O appliance SD-WAN deve permitir a configuração de regras onde o Failback (retorno à 
condição inicial) apenas ocorrerá quando o link monitorado recuperado veja 
avaliado. Deve suportar especificar um valor variando de 1 a 100. 
O recurso de SD-WAN deverá permitir o monitoramento de, no mínimo 03 (três) 
endereços alvos para verificar a disponibilidade e desempenho do link; 
A solução de SD-WAN UTM deve permitir a configuração da funcionalidade de SD-
WAN em qualquer interface WAN de forma agnóstica, independente se é internet, 
3G/4G/LTE, entre outras; 

Deverá oferecer um monitor capaz de prover em tempo real as seguintes informações 
em uma única janela: 

Consumo de banda; 

Perda de pacotes; 

Jitter; 

Latência. 

ALTA DISPONIBILIDADE 

Possuir mecanismo de Alta Disponibilidade operando em modo Ativo/Standby, com as 
implementações de Fail Over. 
Não serão permitidas soluções de cluster (HA) que façam com que o equipamento (s) 
reinicie após qualquer modificação de parâmetro/configuração seja realizada pelo 
administrador. 

O Sincronismo dos servidores deve ser por interface exclusiva permitindo utilizar mais 
de uma interface de Heartbeat; 
 
SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL 

FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO 

Como boa prática de segurança e de mercado, a solução de gerência deverá ser 
separada do gateway de segurança, onde irá gerenciar políticas de segurança de todos 
os firewalls e funcionalidades solicitadas neste projeto; 



A solução de gerenciamento centralizado deve possibilitar o 
gerenciamento de todos os Firewall contratados. 

Centralizar a administração de regras e políticas do(s) cluster(s), usando uma única 
interface de gerenciamento; 
A solução deverá permitir seu gerenciamento por: CLI (Command Line Interface) via 
SSH, Web GUI utilizando protocolo HTTPS ou console gráfica; 

Deve manter um canal de comunicação segura, com encriptação baseada em 
certificados, entre todos os componentes que fazem parte da solução de firewall, 
gerência, armazenamento de logs e emissão de relatórios; 

A solução deve incluir a opção de segmentar a base de regra utilizando rótulos ou títulos 
de seção para organizar melhor a política facilitando a localização e gestão do 
administrador; 
A solução de gerência deverá prover fácil administração na aplicação das políticas 
para os gateways, sendo capaz de realizar o processo de alteração de regras e 
configuração de todas as soluções de segurança, que pode ser aplicada nos 
gateways remotos em uma única sessão, evitando qualquer tipo de retrabalho. 
Deve possibilitar a realização de “backup” e restauração de dados. 

Deve possibilitar o envio dos “logs” gerados a outro concentrador de “logs” externo a 
solução. 

Deve possibilitar a gerência de “logs”, realizando as configurações de relatórios de 
todos os “firewalls” integrados. 

Deve permitir buscas e realizar análise de usuários e grupos, rastreando toda a sua 
atividade e uso da internet. 

O gerenciamento deve permitir/possuir: 

Criação e administração de políticas de Firewall, Controle de aplicação e IPS, Antivírus 
e Anti- Malware, Filtro de URL e prevenção contra ameaças avançadas; 
Monitoração de logs; 

Debugging; 

Acesso concorrente de administradores; 

Deve permitir usar palavras chaves para facilitar identificação de regras; 

Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como: acesso 
de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações; 

Autenticação integrada à base de dados local; 

Deve possuir ferramenta para localização de objetos (por exemplo: endereço IP, 
Range de IP, subrede) na base de regras; 

Criação de regras que fiquem ativas em horário definido; 

Backup das configurações e rollback de configuração para a última configuração 

salva; Habilidade de upgrade via interface de gerenciamento; 

Deverá ter a capacidade de gerar um relatório gráfico, que permita visualizar as 
mudanças na utilização de aplicações na rede, no que se refere a um período de tempo 
anterior, para  permitir 



comparar os diferentes consumos realizados pelas aplicações, no tempo presente com 
relação ao passado; 

Controle sobre todos os equipamentos da plataforma de proteção em uma única 
console, com administração de privilégios e funções; 
Deve permitir controle global de políticas para todos os equipamentos que compõe a 
plataforma de proteção; 

Deve permitir a criação de objetos e políticas compartilhadas; 

Capacidade de definir administradores com diferentes perfis de acesso com, no 
mínimo, as permissões de Leitura/Escrita e somente Leitura; 

Solução deve ser capaz de detectar ataques de tentativa de login e senha utilizando tipos 
diferentes de credencias; 
A solução deve permitir gerenciar templates de customização visual e marca do produto 
do sistema de gerenciamento centralizado e permitir aplicar no UTM´s gerenciados. 
Portanto, deve ser possível customizar a interface gráfica nos seguintes itens: 
Título da Página; 

Ícone (favicon); 

Logotipo; 

Imagem de 

fundo; 

Cores do menu (primária e secundária); 

O sistema deve ser capaz de gerenciar de modo central as políticas de backup do 
equipamento remotos; 

O sistema deve permitir habilitar uma mensagem de Disclaimer na página de login da 
Interface de Administração. Ou seja, a página de login deverá apresentar um banner 
com uma mensagem customizada pelo administrador. Essa mensagem poderá ser 
utilizada para avisos de políticas de uso e compliance do sistema. 

Deve suportar sistema de cluster do tipo Alta Disponibilidade para a solução ofertada; 

Deve suportar Security Assertion Markup Language (SAML), agindo como um Provedor 
de Identidade (Indentity Provider - IDP) estabelecendo um relacionamento de confiança 
para autenticação segura de usuários tentando acessar um Provedor de Serviços 
(Service Provider - SP); 

FUNCIONALIDADES DE ANALISE DE LOG 

Deverá prover análise de tráfego de rede de modo centralizado; 

Deve possuir análise de tráfego de rede e ameaças por geolocalização; 

Deverá ser capaz de receber os logs e eventos com o objetivo de prover os 
seguintes tipos de análises: 
Análise de ameaças e incidentes de 

segurança; Análise de tráfego e uso de 

categorias Web; Análise de tráfego e uso 

de aplicativos; 



 

 

Análise de tráfego e ameaças por usuário; 

Análise de desempenho de políticas de segurança; 

A solução ofertada deve ser capaz de fazer o gerenciamento centralizado de logs, 
consolidação de logs, arquivamento de logs, busca avançada de logs; 
Deverá possuir ferramenta para salvar consultas 

avançadas; Deve possuir relatórios personalizados; 

Deverá ser capaz de efetuar o arquivamento de 

relatórios; Deve possuir agendamento de relatórios; 

Os Relatórios deverão, no mínimo, serem exportados em formatos flexíveis (PDF, 
CSV); 
 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

Este serviço deverá ser utilizado para a operacionalização inicial dos produtos 
adquiridos, customização, funcionalidades e políticas; 
A instalação deve ser feita por técnicos treinados e certificados, comprovados através 
de atestado emitido pelo fabricante; 
 
TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE FIREWALL 

Deverá ser fornecido treinamento para a solução de firewall adquirida (hardware ou 
software) para a equipe de servidores públicos municipais da prefeitura de Vitorino; 

O material a ser fornecido no treinamento deverá ser o material certificado pelo próprio 
fabricante, não serão aceitas cópias de apostilas; 
O treinamento deverá conter em seu conteúdo questões práticas e teóricas sobre o 
funcionamento e os recursos da solução proposta; 

Deve ser incluído, caso exista, módulos básicos e avançados de modo a cobrir todas 
as funcionalidades da solução ofertada; 
Este treinamento poderá ser realizado em ambiente externo ao da CONTRATANTE, 
inclusive com os recursos para laboratórios (handson) salvo em caso de necessidade 
e acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE; 
Os cursos deverão ser realizados em horários e data a serem acordados pela 
CONTRATADA e CONTRATANTE; 
 
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO 8x5 

Serviço de suporte REMOTO para os equipamentos de segurança de borda 
contratados, no horário 8x5 (Segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00, exceto 
feriados), pelo tempo de contrato, com as seguintes características: 



 

 

A contratada deve possuir serviço de abertura de chamados remoto capaz de abrir 
chamados de forma centralizada, em caso de ocorrências de defeitos e/ou falhas na 
rede relativos aos equipamentos e/ou produtos fornecidos; 

A contratada deverá iniciar o atendimento de suporte em no máximo 8 horas úteis 
após a abertura do chamado; 

A contratada deverá fornecer atestado comprovando a existência de equipe técnica de 
no mínimo 3 pessoas capacitadas em todas as soluções adquiridas. O atestado 
deverá ser fornecido pelo fabricante; 
A CONTRATADA será eximida da aplicação das sanções administrativas para os 
respectivos chamados em que sejam descumpridos os tempos de solução, desde que 
comprovadas as seguintes situações: Quando constatado que o problema está 
relacionado a “bug” no produto e que o fabricante não possui uma correção 
imediata para tal, sendo este fato declarado pelo próprio; 
A CONTRATADA tomou todas as medidas possíveis visando providenciar solução de 
contorno; 
 
3 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
Menor preço  
 
4 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
Efetuar o pagamento à CONTRATADA dos materiais objeto desta licitação 30 dias 
após liberação dos recursos. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este instrumento, 
independente de transcrição; 
b) cumprir o prazo de entrega, que terá início em até 05 dias e será contado a partir da 
emissão de autorização de fornecimento.  
c) efetuar a entrega em conformidade com a autorização de fornecimento. 
 
6 - LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 
Os bens adquiridos deverão ser entregues na sede das Escolas Municipais e CMEI de 
Vitorino estado do Paraná. 
 
7- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O valor estimado, como preço máximo, está previsto no Orçamento do exercício 
financeiro de 2022 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.006.3390.40 1000 38/2022 MANTER A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT 
 
8- JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
a) No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que apresentar 
o menor preço por lote. 
b)- Atendidas às condições de julgamento, à adjudicação será feita à licitante 
vencedora, tudo em conformidade com o previsto neste edital 
 



 

 

ANEXO 02 – MINUTA DO CONTRATO 

                                  
MINUTA CONTRATO Nº   /2022 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE VITORINO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ n.º 76.995.463/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, senhor ------------------------- brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 
-------------------, residente e domiciliado no Município de Vitorino, Estado do Paraná, 
doravante designada CONTRATANTE e, de outro lado à 
empresa............................................., Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº........................., Com sede à..............................., nº ..............., Na cidade 
de................, Estado do................, Neste ato representado pelo Sr...................., 
.................., .................., Portador da Cédula de Identidade nº...................... e do CPF 
nº ...................., Residente e domiciliado na cidade de.........................., A seguir 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas 
a seguir enumeradas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
 

LOTE DISCRIMINAÇÃO UNID. QTD. TOTAL – R$ 
1     

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA  

Após a assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá entregar o veículo no pátio da 
Secretaria municipal de ----------, sito a Rua ---------------, VITORINO-PR., com frete por 
conta da contratada, no prazo máximo de -------------) dias, sendo que ao contratado 
desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no 
tocante as especificações, condições e obrigações previstas  
 
O recebimento dos produtos será feito pela Comissão de Recebimento de Bens, que 
fará a conferência dos itens entregues de acordo com os termos do Edital. 
   
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
  
Fica estipulado o Valor de R$ ---------(---------), com todas as despesas já mencionadas 
inclusas (Fretes, encargos sociais, etc...), para a presente licitação. 
 
O pagamento, pelo Município de VITORINO à empresa contratada, será realizado 
mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos veículos entregues em até 30 
(trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.  
 
Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra 
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante 
do item acima fluirá a partir da respectiva regularização. 
 



 

 

O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança 
em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da 
operação de “factoring”. 
 
A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE VITORINO, com o CNPJ --
------------------. 
 
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade da adjudicatária. 
 
O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades 
vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e 
garantia. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA 

  
Fica vedado a CONTRATADA a cessão ou transferência do presente Contrato, no 
todo ou em parte a terceiros.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE 

  
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato 
somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que 
ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.  
Não haverá reajuste de preços. 

  
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

  
Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal ----------- a fiscalização do 
cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no Processo 
Licitatório, por intermédio do Senhor --------------- e que será também o Gestor do 
Contrato. 
 
O Recebimento e a conferência dos produtos entregues serão feitos pela Comissão de 
Recebimento de Bens do Município. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
  
- Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstas no 
Contrato, Edital e na legislação pertinente, as seguintes: 
 
- Entregar os produtos de acordo com o Edital e a proposta apresentada; 
 
- A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade 
única, integral e exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne a entrega 
dos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 



 

 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, 
no Município, Estado e na União. 
 
- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
MUNICÍPIO DE VITORINO 
 
- Exercer a fiscalização na entrega dos produtos por servidores especialmente 
designados, na forma da lei nº. 8.666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE GARANTIA E VIGÊNCIA 

  
O prazo de garantia dos Produtos é de no mínimo 12 (doze) meses. 
 
O Prazo de vigência desse Contrato é de 12 (doze) meses. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 

 
Em caso de inadimplência contratual e a não execução do objeto contratual nos 
prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo 
com o abaixo estabelecido:  
 
I – No caso do não cumprimento do prazo proposto do fornecimento do objeto, ficará a 
CONTRATADA, sujeita à multa de 0,2% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total 
do Contrato. 
 
II – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de multa esta 
corresponderá a 5% sobre o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em 
caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta 
apresentada.  
 
III – As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das 
cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
IV – A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito 
de reter o valor contratual para pagamento de qualquer crédito gerado pelo 
CONTRATADA, independente de qualquer comunicação judicial ou extrajudicial.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

 
I - O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 



 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 
licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista 
deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 
o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato 
financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 
licitação e à execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS 

  
Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de direito.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

  
As partes elegem o foro da Comarca de VITORINO, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Termo de Contrato.  

  



 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em 
quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo arroladas.  

  
VITORINO, PR, ---------------------------- de 2022.  

  
 

Município de VITORINO - Contratante 
---------------- - Prefeito 

  
Contratada 



 

 

 
ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 
1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, 
dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 
 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 
 
d) Declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no 
Anexo IV; 
 
2. Para comprovação da regularidade fiscal: 

  
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as 
Contribuições Sociais. (Caso não conste a abrangência das Contribuições Sociais, 
deverá ser apresentado também a CND do INSS). 
 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), e ao Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na 
apresentação de: 
 
- CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. 
 
- CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 
- Certidão de Falência e Concordata 
 
3. Para comprovação de regularidade técnica:  

 
- atestado de execução do objeto emitido por pessoa jurídica de direito publico ou 
privado. 

 



 

 

 
ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
                               
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.º 51/2022, 
instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar 
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
 Local e data 
                 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente, apontado no contrato 
social ou procuração com poderes específicos) 

 
 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada  (Endereço Completo) , declara, sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

Local e data  
 
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 
e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 
 

Local e data 
 
 

 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 

 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá 
declarar essa condição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
 
Ao Município de VITORINO-PR. 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022– Carta-Proposta de Fornecimento. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
  RAZÃO SOCIAL: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
  
  REPRESENTANTE E CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  
  ENDEREÇO e TELEFONE: 
  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
  ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 

a presente licitação. 
 
 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo 01 
do Edital. 
 

LOTE DESCRIÇÃO QTDE UNID. UNIT. – R$ TOTAL – R$ 

      
 

 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 
pregão. 

 Prazo de entrega: 5 dias após a assinatura do contrato. 
 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, fretes, 
etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 



 

 

 
 
 
 
ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representantes Legal 
 
 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

 
 
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 
Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 
Cidade: UF 
CEP: CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: RG 
Telefone comercial: Fax: 
Celular: E-mail: 
Representante legal: 
Cargo: Telefone: 
Ramo de Atividade: 
 
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em 
conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 
nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos 
Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de 
Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica 
o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento 
Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 



 

 

definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de 
Licitações e Leilões.    
 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O 
Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo 
qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o 
fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse 
realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
 
i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
ii.  apresentar lance de preço; 
iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 
iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
vi. apresentar e retirar documentos; 
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
viii. assinar documentos relativos às propostas; 
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
 
Corretora:  
Endereço:  
CNPJ:  

 
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou 
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem 
prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes 
de negócios em andamento.  
 

Local e data 
 
_____________________________________________________________________
____ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

 
 
 



 

 

 
Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 
Indicação de Usuário do Sistema  

 
Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 
 CPF:  Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 RESPONSAVEL FINANCEIRO 
3 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 
O Licitante reconhece que: 
 
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema 

são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii.   perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, 
assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

 
 

Local e data  
 
_____________________________________________________________________
____ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação 
de Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do licitante ser 
ME ou EPP) 
 
 
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) 
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do 
disposto na LC 123/2006 – LC 147/14 e Lei Complementar Municipal nº 049/2009. 
 
 
 

Local e data 
 

_____________________________________________________________________ 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 10 –– Ficha Técnica Descritiva do Objeto 
              

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  
Órgão comprador: 

Número do Lote: 

Marca e Modelo do Material/Produto:  

Especificação do produto: (descrição completa dos materiais oferecidos) 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Prazo de entrega (em dias, conforme estabelecido no edital) 

Preço inicial unitário para o lote (em R$):  

Valor total da proposta (em R$) 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos 
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/14 . 
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (ME/EPP)]   
Data: 

 
 

OBS: Não serão aceitas fichas técnicas com identificação da Empresa, caso as 
fichas técnicas apresentarem qualquer identificação de empresas, as mesmas 
serão desclassificadas do certame. 
 
 
A inserção dos preços no Sistema BLL, deverá ser pelo preço unitário de cada 
lote. 
 
 
 
 
 
 
 


