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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05-2020 

 

O Consórcio Intergestores Paraná Saúde (CIPS), de acordo com seu Estatuto Social e 

Resolução nº 16/2019 que nomeia como pregoeiro Julio Cezar Woehl, por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local, abaixo indicados, em 

obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 17/07/2002, nos Decretos Federais nº 

3.555/2000, no 7.892/13 e nº 10.024/19; no Acordo de Cooperação Técnica para 

Utilização de Sistema Informatizado de Licitações firmado entre o Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde e o Banco do Brasil S/A e, subsidiariamente, às Leis 

Federais no 8.078/90 (CDC), no 8.666/93, no 9.784/99 e suas alterações e demais 

legislações complementares e Lei Estadual nº 15.608/07, fará realizar Licitação, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por lote na forma e datas 

abaixo: 

 

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: 8:00h  do dia 06/04/2020 

 

INÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: 9:00h do dia 06/04/2020 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 – A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

aquisição de equipamentos de informática e licenças de softwares, destinados a 

garantir o bom funcionamento do ambiente de tecnologia de informação e segurança 

dos dados deste Consórcio, visto que constantemente há atualizações em 

equipamentos na área de informática e o Consórcio possui cada vez mais informações 

armazenadas.  

 

1.2 – Itens a serem adquiridos: 
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a) 02 (dois) Servidores Rack idênticos;  

b) 01 (um) Storage; 

c) 01 (uma) Licença do VMWare VSPHERE 6 Essentials Plus Kit for 3 Hosts (Max 2 

Processors per Host); 

d) 20 (vinte) SKus - Licenças do Windows Server Active Directory, Fileserver e 21 

(vinte um) CALs de acesso Microsoft 

 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 - O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases. 

 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Consórcio Intergestores Paraná 

Saúde, denominado pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, constante da página eletrônica 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

2.3. Todas as referências de tempo/real no sistema “Licitações-e”, no aviso e durante a 

sessão pública de lances observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e 

dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa à 

licitação. Nas demais referências constarão o horário de Curitiba/PR. 

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
01.01.10.301.1001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fontes de recurso: 1001– Recursos livres 

 

4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro através de correio eletrônico, no endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à data de 

abertura da sessão pública. 



3 

 

4.1.1 – O pregoeiro responderá os pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contados da data de recebimento do pedido. 

  

5 – DO ACOLHIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

5.1 – As empresas deverão observar as datas e os horários limites previstos para 

acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e horário 

do início da disputa, no site www.licitacoes-e.com.br. 

 

5.2 – As propostas poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora 

definidas em edital e replicadas no sistema para a abertura das propostas. 

 

5.3 – Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou 

alteração de propostas. 

 

5.4 – Durante o cadastro da proposta no site www.licitacoes-e.com.br, o licitante 

deverá descrever detalhadamente as características técnicas dos equipamentos 

propostos, indicando a marca, modelo e o fabricante de cada componente. 

 

6 – DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

6.1 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

7.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados 

que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
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a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou impedimento de 

licitar imposta pelo Consórcio, ou pela Administração direta do Estado do Paraná, ou 

ainda pelos municípios que integram este Consórcio, nos termos do artigo 87, III da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, nos termos do artigo 

87, IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 

8.666/93; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal (ou 

Distrito Federal). 

 

7.3 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 

e 45 da Lei Complementar 123/2006).  

 

8 - DA HABILITAÇÃO  

 

8.1 – Os documentos de habilitação estão relacionados no item 3 do Anexo I – Termo 

de Referência. 

 
9 – ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

9.1 – O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a - conduzir a sessão pública; 
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b - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 

edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração desses documentos; 

 

c - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 

edital; 

 

d - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

 

e - verificar e julgar as condições de habilitação; 

 

f - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

de habilitação e sua validade jurídica; 

 

g - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

 

h - indicar o vencedor do certame; 

 

i - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

 

j - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 

k - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a 

sua homologação; 

 

l - propor a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidade 

visando à aplicação de penalidades. 

 

9.2 – Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.  
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10 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

10.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas 

junto às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no país. 

 

10.2 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

 

10.3 – O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

11 – PARTICIPAÇÃO 

 

11.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br, observados data e horário limite 

estabelecidos.  

 

11.2 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

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

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

11.3 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 
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12 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO 

JULGAMENTO 

 

12.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema – 8:00h do dia 06/04/2020 – 

terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de 

preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. Após o 

prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração de 

propostas. 

 

12.1.1 – Somente serão aceitas propostas que ofertem o quantitativo total 

estabelecido para cada lote, conforme Termo de Referência. 

 

12.2 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e 

ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará os autores dos 

lances aos demais participantes. 

 

12.3 – Os lances deverão considerar o valor total do lote. 

 

12.4 – Será utilizado o modo de disputa ABERTO, conforme regulamentação dada pelo 

Art. 32º do Decreto federal nº 10.024/2019. 

 

12.5 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro iniciará a 

disputa de cada lote individualmente, no qual os fornecedores deverão ofertar seus 

lances. A cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo real, de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

12.5.1 – O andamento da disputa seguirá o disposto no Decreto federal nº 

10.024/2019 e o regulamento operacional do sistema Licitações-e do Banco do Brasil. 

 

12.5.2 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a 3 (três) segundos tanto para lances intermediários, quanto para cobrir a 
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melhor oferta. O sistema inibirá aqueles lances que sejam registrados em 

desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

 

12.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, em período de até 10 (dez) minutos, 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.  

 

12.6.1 – No caso de desconexão com o pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente no mínimo 

24 (vinte e quatro) horas após comunicação aos participantes. 

 

12.7 – Após a etapa de envio de lances, se for constatado que microempresa ou 

empresa de pequeno porte ofertou proposta com valor de até 5% superior à proposta 

mais bem classificada, o sistema aplicará os critérios para desempate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. O 

pregoeiro, então, convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte para que, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, apresente proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será arrematado em seu favor o 

objeto licitado. 

 

12.7.1 – Após encerrada a sessão de lances, as empresas participantes que se 

enquadrarem nos critérios do item 12.7 serão convocadas através de mensagem via 

sistema, com prazo de 24 horas para manifestação, estando sujeitas à preclusão. 

 

12.8 – O não envio dos documentos de habilitação poderá resultar na aplicação das 

sanções previstas no item 5 do Termo de Referência, podendo o pregoeiro convocar a 

empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 

12.9 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 
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ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda o Edital.  

 

12.10 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

12.11 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1 – Até 3 (três) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, através de correio eletrônico, 

utilizando o endereço pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

 

13.1.1 – O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis 

constados do recebimento da impugnação. 

 

13.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, 

imediatamente após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa pelo 

pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, contados a partir da declaração do 

vencedor do lote no sistema, para manifestar a intenção de recurso, que deverá ser 

inserida no campo apropriado do sistema eletrônico, acompanhada de motivação. 

Após o decurso desse prazo, na ausência de manifestações, o sistema bloqueará 

automaticamente o referido campo. As razões do recurso deverão ser apresentadas no 

prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar, se 

desejarem, contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. 

 

13.2.1 – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas através de 

correio eletrônico, utilizando o endereço pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 
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13.3 – 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. A falta de manifestação imediata e 

motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

13.4 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 

podem ser aproveitados. 

 

13.5 – O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 13.2 deste edital. 

 

13.6 – O licitante que desejar vistas ao processo deverá enviar solicitação através de 

correio eletrônico, utilizando o endereço pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. O 

pregoeiro agendará uma data e horário para tal diligência, de modo a não prejudicar o 

andamento da licitação e a etapa de análise de documentação. 

 

14 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA   

 

14.1 – A empresa participante deverá encaminhar a proposta inicial, exclusivamente 

via sistema, concomitantemente com a documentação de habilitação, assinada pelo 

Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação.  

 

14.1.1 – A proposta deverá apresentar identificação inequívoca da empresa, constando 

Razão Social, CNPJ, endereço completo e endereço de correio eletrônico. 

 

14.1.1.1 – O endereço de correio eletrônico mencionado acima será utilizado para as 

convocações para assinatura do contrato e demais comunicações referentes ao 

processo. 

 

14.1.2 – A proposta deverá apresentar os dados bancários para fins de pagamento. A 

conta bancária informada deve estar vinculada ao CNPJ da empresa participante, 

considerando inclusive os dígitos que indicam matriz ou filial. 
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14.1.3 – A proposta deverá conter valor unitário e total de cada item em moeda 

corrente, já incluídas quaisquer outras despesas como: impostos, fretes, seguros, taxas 

de descarga, montagem, embalagens, etc. 

 

14.1.4 – Para composição do preço unitário e total do lote, os participantes deverão 

considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. 

 

14.1.5 – A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias 

contados da data da sessão de abertura desta licitação. 

 

14.2 – Após o encerramento da etapa de lances, a empresa arrematante deverá enviar, 

via sistema, a proposta ajustada ao valor do seu lance, no prazo de até 24 horas.  

 

14.2.1 – A proposta ajustada deverá conter os mesmos dados exigidos pelo item 14.1 e 

subitens.  

 

14.2.2 – Caso necessário, o valor da proposta ajustada deverá ser reduzido para 

atendimento ao item 14.1.4. 

 

15.   DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

15.1- Após a adjudicação deste certame, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do 

contrato.  

 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Consórcio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente, devidamente 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 Consórcio poderá, ainda, 
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prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 

abertura. 

 

16.2 – Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados 

independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei n.º 

8.666/93, reconhecendo desde já o licitante que os empenhos representam 

compromisso entre as partes. 

 

16.3 – 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 na 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. 

 

16.4 – Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, será 

solicitada a apresentação dos documentos originais não digitais. 

 

16.5 – É facultado ao pregoeiro, bem como à equipe de apoio, ou à autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, e/ou solicitar amostra do produto cotado 

para verificação do atendimento à especificação do Edital. 

 

16.6 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, via correio eletrônico, sob pena 

de desclassificação do lote/inabilitação. 

 

16.7 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes e obtenção do melhor preço, desde que 

não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

16.8 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro. 
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16.9 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

 

16.10 – A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo, durante a utilização dos itens 

adquiridos através da presente licitação, de vícios de qualidade nos mesmos, 

importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor). 

 

16.11 – Em caso de devolução do(s) item(s) por estar(em) em desacordo com as 

especificações, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor. 

 

16.12 - Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos Contratos 

ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 

12.846/2013, bem como no Decreto Federal nº 8.420/2015 e Decreto Estadual nº 

10.271/2014. 

 

 17 – Compõem o presente Edital, sendo parte integrante, os ANEXOS I, II, III e IV. 
 
 
Curitiba, 24 de Março de 2020. 
 

 

 

 
Julio Cezar Woehl 

Pregoeiro 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – DO OBJETO 
 
 
1.1– A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto 

aquisição de 02 (dois) Servidores Rack idênticos; 01 (um) Storage; 01 (uma) Licença do 

VMWare VSPHERE 6 Essentials Plus Kit for 3 Hosts (Max 2 Processors per Host); 20 

SKus - Licença do Windows Server Active Directory, Fileserver e 21 CALs de acesso 

Microsoft.  

 

1.2- A fim de garantir o pleno funcionamento do ambiente e a homologação da 

Infraestrutura desejada, com suporte e atualização durante o prazo de 60 meses, 

consoante previsão deste edital, estipula-se desde logo que os itens 01 e 02 do LOTE 

01 (Servidores e Storage) deverão ser do mesmo fabricante, garantindo assim 100% 

do seu funcionamento e eficácia. 

 

1.3 – As especificações dos LOTES e produtos de cada lote a serem entregues, 

juntamente com o quantitativo constam nos quadros abaixo: 

LOTE 01 Servidores Rack idênticos e Storage 
 

ITEM 01  SERVIDOR RACK  Quantidade 

Descrição: 
Fornecimento, montagem, instalação, atualização de firmware, ativação e 
configuração de equipamentos servidores idênticos na quantidade e 
especificações mínimas aqui detalhadas. 

02 

Subitem ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO ITEM 01 

1. 

Marca e modelo do Equipamento Servidor Tipo Rack. Placa mãe do mesmo fabricante do 
servidor ou fabricado pelo fabricante do equipamento, ou ainda fabricado por terceiros através 
de projeto específico do fabricante do equipamento devidamente patenteado para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado 
(genéricas para a montagem de servidores ou microcomputadores), deve possuir, no mínimo 
02 (dois) slots PCI-Express 3.0. UEFI Secure Boot and Secure Start, TPM (Trusted Platform 
Module) 1.2 e 2.0, Bezel Locking Kit. 

2. 
Processador: 02 CPU INTEL XEON 8-Cores (oito núcleos) 2.5 Ghz (Série Intel Silver de 2 
geração no mínimo 8 cores e clock 2,5 Ghz.) ou superior com suporte a virtualização. 

3. 
Diagnósticos de Falha: Deverá possuir um painel de diagnóstico por Led ou LCD ou Software de 
Gerenciamento Integrado indicando o diagnóstico dos componentes no caso de falha. 

4. Cache mínimo 11MB. 

5. 
RAM mínimo de 128 GB (Cento e Vinte e Oito Gigabytes) de memória DDR4 tipo LRDIMM, 
2400 MT/s ou superior, com recurso ECC ou Chipkill ou similar para detecção e correção de 
erro de memória com isolamento automático em caso de falha. O equipamento deverá possuir 
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a capacidade de expansão de memória RAM com no mínimo 24 slots para memória. 
6. Barramento “QuickPath” ou “UPI Links” de 9.6 GT/s ou superior; 

7. 
Barramento: Deve possuir 02 (dois) slots PCI Express x8 ou x16 geração II, disponíveis na 
configuração final do hardware. 

8. Portas: mínimo de 4 (quatro) portas USB 2.0 ou USB 3.0 e 2 (duas) porta VGA para monitor. 
9. Placa de vídeo: integrada com no mínimo 08 (oito) MB de memória; 

10. 
Discos rígidos internos: SAS SFF 12 Gbit/s ou superior, 10000 RPM, mínimo 2 (dois) discos de 
600 GB, com troca sem necessidade de parada (HOT PLUG OU HOT SWAP), expansível até 8 
(oito) discos. 

11. 
Controladora Array: SAS suportando configurações em RAID 0,1/5/6/10/50 e 60, com cache de 
2048 MB ou SUPERIOR com bateria ou área não volátil para destage para proteção de cache. 
Deve possuir suporte a Hot-plug/Hot-Swap; 

12. 
Interfaces de rede Base-T Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 4 (quatro) interface, com 
conectores RJ45 e, no mínimo, com as seguintes características: protocolo TCP/IP e possibilitar 
uso do recurso “adapter teaming” (uso integrado de placas de rede). 

13. 
Adaptadores SAS: 2 (duas) interfaces HBA de 12 (doze) Gbps (Dual-Channel), com conectores 
externos mini-SAS HD. Devendo ambas serem conectadas no subsistema de armazenamento 
descrito neste Termo de Referência. 

14. 

Fontes de alimentação em quantidade mínima suficiente para suportar a configuração descrita 
neste Termo de Referência, mais uma redundante (n+1), 110/220 Volts em chaveamento 
automático; com troca sem necessidade de parada (HOT PLUG ou HOT SWAP). As fontes 
devem ser fornecidas com cabo de alimentação no padrão de conexão brasileiro NBR 14136 e 
deve possuir eficiência de pelo menos 94%. 

15. 
Ventiladores em quantidade mínima suficiente para suportar configuração máxima exigida, 
com redundância e possibilidade de troca sem necessidade de parada (HOT PLUG ou HOT 
SWAP). 

16. 

Gabinete para instalação em rack, com ventiladores internos em quantidade suficiente para o 
resfriamento da máquina com redundância. Deverá acompanhar trilhos e itens necessários 
para instalação em rack (cabos de energia, braçadeiras, etiquetas e etc.) e possuir altura 
máxima de 2U e padrão Rack 19 polegadas. 

17. Unidade leitora de DVD. 

18. 

O equipamento deverá possuir placa de gerenciamento remoto com porta dedicada (porta de 
1GB com conector RJ45), permitindo o gerenciamento do equipamento à distância protegido 
por SSL, permitindo gerenciamento de log, ligar/desligar, reiniciar remotamente, acesso via 
web browser, independentemente do estado (carregado ou não) do Sistema Operacional, 
definição de senhas e criptografias para clientes remotos, permitir a configuração da BIOS, 
gerenciamento sem a necessidade de agentes, montagem virtual de drive de media remota. As 
licenças full devem ser entregues para atender este conjunto de funções. 

19. 
Sistema Operacional: O servidor proposto deverá ser compatível e homologado para a família 
Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 ou superior, Red Hat Enterprise Linux 6.9 ou superior, 
VMWare vSphere 6.5 ou superior. 

20. 
Certificado: Certificado pela Red Hat na lista de compatibilidade de hardware 
(https://hardware.redhat.com) para Red Hat Enterprise Linux 6.9 ou superior. 

21. 
Certificado: Certificado pela VMWare na lista de compatibilidade de hardware 
(http://www.vmware.com/go/hcl) para VMWare ESX 6.5 ou superior. 

22. 
Certificado: Certificado pela Microsoft na lista de compatibilidade de hardware 
(http://www.windowsservercatalog.com) para Windows Server 2016 ou superior para 
arquiteturas x64. 

23. 

Certificado: Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade 
emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado internacional, comprovando 
que o SERVIDOR está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information 

Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário 
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

24. 

Itens complementares: A configuração proposta deverá atender aos requisitos mínimos deste 
Termo de Referência, bem como aos requisitos mínimos de cada componente de hardware e 
software proposto. Deverão ser fornecidos quaisquer itens de hardware ou software, 
necessários para o pleno funcionamento da solução, tais como, drivers, cabos, adaptadores, 
softwares, licenças, itens de acabamento, etc. 

25. Manuais completos do produto eletrônico, incluindo placa-mãe, Configuração do BIOS e Array 



16 

controller, adaptadores e software. 
ITEM 02  STORAGE  Quantidade 

Descrição: 
Fornecimento, montagem, instalação, atualização de firmware, ativação e 
configuração de equipamento storage de armazenamento de dados na 
quantidade e especificações mínimas aqui detalhadas. 

01 

Subitem ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO ITEM 02 
1. Marca e modelo do Equipamento Storage Tipo Rack. 

2. Ser novo e estar em linha de fabricação na data do certame. 

3. Ser totalmente compatível com os equipamentos especificados como Servidores. 

4. Toda a arquitetura do Storage não pode ter ponto único de falha. Ventiladores e fontes de 
alimentação, redundantes e Hot-Pluggable 

5. 
Disponibilizar suporte à expansão para pelo menos 192 (cento e vinte) discos rígidos SAS SFF de 
2,5 polegadas. As controladoras do equipamento deverão vir preparadas para suportar essa 
expansão sem necessidade de upgrade futuro. 

6. Mínimo de 02 (duas) controladoras redundantes com 8GB de cache em cada controladora. 

7. 
Disponibilizar suporte redundante, ou seja, no caso de falha em uma das unidades de 
processamento a outra deve assumir o controle de forma transparente e sem perda de 
informações. 

8. 

Mínimo de 04 (quatro) portas por controladora para conexões 12Gbps SAS com conector mini-
SAS HD. Cada controladora deverá possuir um canal de comunicação do tipo Ethernet (1 Gbps) 
destinado exclusivamente para Gerenciamento. O software de gerenciamento deverá ser do 
mesmo fabricante do Storage e deve permitir a administração centralizada, por meio de um 
console de gerência, que opera via Web; 

9. Suporte mínimo à implementação dos níveis de proteção de dados: RAID 1, 5, 6 e 10. 

10. 
Após formação de proteção de dados, obtenção líquida de 6 (Seis) TB (terabytes) sobre discos 
SAS, tamanho 2,5”, de 10.000 RPM, na configuração RAID 6, com no mínimo 10 discos de 1,2TB. 

11. 
Mínimo de 24 slots ou baias para alocação de discos rígidos. Permitir a utilização de gavetas do 
tipo SFF e LFF simultaneamente no Storage. Suportar o uso de discos do tipo SAS, SATA e SSD. 

12. As gavetas de discos deverão ser compatíveis com os discos e com a controladora ofertada. 

13. Ser fornecido software para gerenciamento do storage de forma ilimitada. 

14. 

Disponibilizar suporte virtual à expansão do tamanho das LUNs, ao monitoramento de 
desempenho e de alertas; (Suporte mínimo a 512 LUNs). Capacidade de criação de no mínimo 64 
cópias (point-in-time-copy) no modo de leitura. Possuir licença de uso de software que habilite a 
configuração de volumes no modo Alocação Dinâmica de Armazenamento (Thin Provisioning); 
Possuir licença de uso de software que habilite a tierização de discos. 

15. 
Sistema Operacional: O Storage proposto deverá ser compatível e homologado para a família 
Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 ou superior, Red Hat Enterprise Linux 6.9 ou superior, 
VMWare vSphere 6.5 ou superior. 

16. 
Mínimo de 02 fontes de alimentação, bivolt 110/220 V 60Hz, que mantenham o equipamento em 
operação integral em caso de falha de uma das fontes. 

17. 

Gabinete para instalação em rack, com ventiladores internos em quantidade suficiente para o 
resfriamento da máquina com redundância. Deverá acompanhar trilhos e itens necessários para 
instalação em rack (cabos de energia, braçadeiras, etiquetas e etc.) e possuir altura máxima de 
2U 

18. Todos os itens deverão dar suporte à tecnologia “hot-plug” ou “hot-swap”. 

19. 

Itens complementares: A configuração proposta deverá atender aos requisitos mínimos deste 
documento, bem como aos requisitos mínimos de cada componente de hardware e software 
proposto. Deverão ser fornecidos quaisquer itens de hardware ou software, necessários para o 
pleno funcionamento da solução, tais como, drivers, cabos, adaptadores, softwares, licenças, 
itens de acabamento. 

20. 
Manuais completos do produto eletrônico, incluindo controladoras, Configuração do Firmware e 
Array controller, adaptadores e software. 
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LOTE 02 
LICENÇAS DO VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT FOR 3 HOSTS 
(MAX 2 PROCESSORS PER HOST) 

Quantidade 

ITEM 01 Fornecimento de licenças de software de virtualização VMWare na 
quantidade e especificações mínimas aqui detalhadas.  

01 

Subitem ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
1. Licenças do VMWare vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 Hosts (Max 2 Processor per Hosts) 

2. 
Cada Licença deverá atender a demanda de licenciamento com no mínimo 3 servidores 
(Hosts), cada servidor com até 2 (dois) processadores físicos com número ilimitado de CORE, 
deve incluir a licença do VMware vCenter Server Essentials. 

3. As licenças devem ser fornecidas em regime perpétuo. 

4. 
Todas as mídias devem ser fornecidas no idioma Inglês e entregues em sua última versão 
atualizada. 

5. 
Suporte completo 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com tempo de 
resposta de até 2 horas partir da abertura dos chamados, através de 0800 no idioma 
português, com atualização de versões durante 60 (sessenta) meses. 

6. 
A CONTRATADA deverá comprovar ser parceiro autorizado da Fabricante da VMWARE no 
mínimo Solution Provider Professional, através de Certificado emitido pelo Fabricante ou 
ainda através do site na Internet do Fabricante do Software; 

 
 
 

LOTE 03 
ITEM 01 - LICENÇAS DO WINDOWS SERVER ACTIVE DIRECTORY, 
FILESERVER e ITEM 02 - CALs de acesso Microsoft  

Quantidade 

ITEM 01 
Fornecimento de licenças de software Microsoft Windows Server Standard 
2019 - Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic na 
quantidade e especificações mínimas aqui detalhadas.  

20 SKus 

ITEM 02 Cal de acesso Microsoft - Microsoft | Windows ServerCal 2019 Device 21 

Subitem ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS dos ITENS 01 E 02 
1. Licenças do Microsoft Windows Server Standard 2019 
2. Cal de acesso Server 2019 
3. As licenças devem ser fornecidas em regime perpétuo. 

4. 
Todas as mídias devem ser fornecidas no idioma Inglês e entregues em sua última versão 
atualizada. 

6. 
A CONTRATADA deverá comprovar ser parceiro autorizado da Fabricante MICROSOFT, através 
de Certificado emitido pelo Fabricante ou ainda através do site na Internet do Fabricante do 
Software; 

 

2. - DA GARANTIA, SUPORTE, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ITENS 01 E 
02 DO LOTE 01. 
 

2.1- Todos os produtos fornecidos deverão estar cobertos por garantia integral pelo 

período de 60 (sessenta) meses, a contar da data de homologação completa do lote, 

compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 

montagem ou transporte; 

 

2.2- As ativações dos serviços de suporte técnicos referentes aos itens fornecidos 

deverão ocorrer mediante formalização por carta ou declaração de aceite emitida pela 

CONTRATADA e assinada por membro do corpo técnico de TI da CONTRATANTE. 
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2.3- O serviço de suporte técnico de toda solução contratada (Software e Hardware), 

deverá ser prestado pelos seus respectivos fabricantes, tendo responsabilidade 

solidaria a empresa fornecedora/distribuidora. 

 

2.4- O serviço de suporte técnico corretivo compreendendo procedimentos destinados 

a recolocar em perfeito estado de operação os serviços e equipamentos da solução 

contratada (Software e Hardware), deverá ser prestado pelos seus respectivos 

fabricantes tais como: 

 

2.4.1- Hardware: desinstalação, reconfiguração ou reinstalação decorrentes de 

falhas no hardware, fornecimento de peças de reposição, substituição de hardware, 

atualização da versão de drivers, firmwares e software básico, correção de defeitos, 

ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e as normas técnicas 

específicas para os recursos utilizados; 

 

2.4.2- Software: reconfiguração ou reinstalação decorrente de falhas no software 

(exceto sistema operacional), atualização da versão de software, correção de defeitos, 

ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e as normas técnicas 

específicas para os recursos utilizados. 

 

2.4.3- Quanto às atualizações pertinentes aos softwares, entende-se como 

“atualização” o provimento de toda e qualquer evolução de software, incluindo 

correções, “patches”, “fixes”, “updates”, “service packs”, novas “releases”, “versions”, 

“builds”, “upgrades”, englobando, inclusive, versões não sucessivas, nos casos em que 

a liberação de tais versões ocorra durante o período de garantia especificado. 

 

2.5- Os componentes, peças e materiais para reposição deverão ser novos, originais, 

dos respectivos fabricantes, e de qualidade e características técnicas iguais ou 

superiores aos existentes nos equipamentos fornecidos; 

 

2.6- A CONTRATADA deverá possuir declaração de ponto de presença na cidade de 

Curitiba. Considera-se como “ponto de presença”, a existência de equipe de técnicos 

do próprio fabricante ou empresa com capacitação comprovada da equipe técnica na 



19 

manutenção dos equipamentos ofertados, devendo neste caso apresentar declarações 

dos fabricantes habilitando a prestadora do serviço, com reconhecimento de firma do 

signatário; 

 

2.7- A CONTRATADA deverá apresentar comprovação documental da estrutura 

declarada como “ponto de presença”. A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a 

qualquer tempo, exigir essa comprovação; 

 

2.8- A Central de Assistência Técnica da CONTRATADA estará à disposição da 

CONTRATANTE para o recebimento de reclamações no período de 24 horas por dia, 7 

dias por semana, em regime de atendimento 24x7x365, incluindo feriados e finais de 

semana, enquanto durar o contrato; 

 
2.9- O prazo de solução de problemas que gere indisponibilidade dos equipamentos 

ofertados, afetando assim a operação do CIPS, em nenhuma hipótese poderá 

ultrapassar o limite de tolerância de 06 (seis) horas, a contar da hora de abertura do 

chamado, em regime de atendimento 24x7x365, incluindo feriados e finais de semana. 

Para a solução de problemas que gerem indisponibilidade parcial nos equipamentos 

ofertados e seus ativos, não poderá ultrapassar o limite de tolerância de 24 (vinte e 

quatro) horas a contar da abertura do chamado, em regime de atendimento 24x7x365, 

incluindo feriados e finais de semana. 

 

2.10- A Central de Assistência Técnica da CONTRATADA deverá permitir abertura e 

acompanhamento de chamados técnicos, com atendimento em língua portuguesa, 

através de telefone franqueado (ex: 0800), e através de atendimento eletrônico via 

web ou e-mail. A permanência máxima em fila de espera para abertura do chamado 

não deverá exceder 15 (quinze) minutos; 

 

2.11- Um chamado técnico somente poderá ser fechado após o aceite do fiscal técnico 

responsável pelo contrato na CIPS e o término de atendimento se dará com a 

disponibilidade do recurso para uso em perfeitas condições de funcionamento no local 

onde o mesmo está instalado; 
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2.12- Na abertura do chamado técnico, serão fornecidas informações, como número 

de série e código do equipamento, anormalidade observada, nome do responsável 

pela solicitação do serviço e a criticidade do chamado de acordo com a 

indisponibilidade do chamado; 

 

2.13- A CONTRATADA deverá apresentar todos os procedimentos e informações 

necessárias ao acionamento do seu serviço de suporte e solução de problemas; 

 

2.14- Todas as solicitações feitas pelo CIPS deverão ser registradas pela CONTRATADA 

para acompanhamento e controle da execução dos serviços; 

 

2.15- No final do atendimento, o técnico da CONTRATADA deverá elaborar um 

relatório de ocorrência onde conste o problema causador do chamado, a solução 

encontrada, as pendências, a data e hora do chamado, do início e do fim do 

atendimento. Esse relatório deve ter a concordância e assinatura de um técnico da 

CONTRATANTE; 

 

2.16- A CONTRATADA após a realização dos serviços deverá apresentar um Relatório 

de Atividade, este relatório deverá ser homologado pelo Gestor e Fiscal Técnico 

responsável pelo contrato na CIPS; 

 

2.17- A CONTRATADA deverá comprometer-se a prestar a garantia estabelecida nas 

especificações técnicas constantes neste Termo de Referência. 

 

3– DA HABILITAÇÃO 

 

3.1 – O Consórcio não está vinculado ao Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais – Siasg, de forma que não será acolhido o Certificado de Registro 

Cadastral emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf. 

 

3.2 – Ao cadastrar a proposta no sistema, os licitantes deverão encaminhar 

concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os documentos abaixo 

descriminados: 
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3.2.1 – Contratos sociais e/ou estatutos e respectivas alterações. 

 

3.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda. 

 

3.2.3 – Prova de inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

 

3.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União. 

 

3.2.5 – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

 

3.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

 

3.2.7 – Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

3.2.8 – Certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal, expedida pela 

Prefeitura Municipal. 

 

3.2.9 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 

completo), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

3.2.9.1 – Será exigida a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, conforme determina o art. 31, § 2º 

e 3º da Lei 8.666/93. 
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3.2.10 – Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa. 

 

3.2.11 – Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão federal, estadual ou municipal; 

 

- Não está suspensa ou impedido do direito de licitar perante o Consórcio, órgãos da 

administração direta do Estado do Paraná e municípios consorciados; 

 

- A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 

9.854 de 27/10/99). 

 

3.2.12 – Declaração de elaboração independente de proposta, conforme 

modelo contido no Anexo II do Edital. Não serão aceitos outros modelos de declaração 

de elaboração independente de proposta. 

 

3.2.13 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, amparadas 

pela Lei Complementar nº 123/06, apresentar Certidão da Junta Comercial do Estado e 

declaração conforme modelo contido no Anexo III do Edital, assinada pelo contador e 

pelo representante legal da empresa, anexando certidão de regularidade do 

profissional contador. 

 

3.2.14 – Catálogo técnico do equipamento, folheto(s), home page dos 

fabricantes  e/ou certificados que comprovem o atendimento de cada item da 

especificação do produto (em língua portuguesa ou inglesa), conforme item 1.3. 

 

3.2.15 – Caso o responsável legal que assine os documentos de habilitação e 

proposta não conste como administrador no Contrato Social/Estatuto, deverá ser 

apresentada procuração dando poderes para tal. 

 

3.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 

microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 

pregoeiro, para a regularização da documentação, sob pena de decadência do direito 

de contratação, conforme disposto no artigo 43º, § 1º e 2º da LC 123/06. 

 

3.4 – O fornecedor deverá manter, durante a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

3.5 – Ao pregoeiro e à equipe de apoio é facultado solicitar esclarecimentos aos 

proponentes com relação aos documentos apresentados, podendo ser necessário o 

envio de documentos complementares comprobatórios. Durante a fase de julgamento, 

poderão ser sanados erros e falhas que não alterem a substância das propostas e 

documentos de habilitação, podendo ser necessário o reenvio de documento 

corrigido. 

 

3.5.1 – Os documentos mencionados no item 3.5 deverão ser encaminhados, 

via sistema, no prazo de 24 horas, contadas da solicitação via sistema. 

 

4 – DA ENTREGA DO OBJETO 

 

4.1. Em relação aos Lotes licitados, a empresa licitante contratada deverá proceder à 

entrega do objeto, conforme requisição expressa do Consórcio, que concederá o prazo 

de 15 (quinze) dias para a entrega, contados a partir do recebimento da requisição. 

 

4.2. O Consórcio receberá os equipamentos a título precário, devendo para tanto, 

realizar os testes necessários, para verificar a compatibilidade dos equipamentos 

conforme estabelecido em Edital, no prazo de 20 (vinte) dias contados do 

recebimento. 

 

4.3. Verificando-se defeitos nos bens, a empresa licitante será notificada para saná-los 

ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ficando nesse 

período interrompida a contagem do prazo para o recebimento definitivo. 
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4.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e 

penal da empresa licitante.  

 

4.5. Os bens deverão ser entregues no endereço informado na Requisição de Entrega.  

 

5 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

5.1 - Constituem motivos para rescisão contratual às hipóteses especificadas nos 

artigos 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 c/c os artigos 128 e 129, da Lei Estadual nº 

15.608/07. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 

de rescisão administrativa. 

 

5.2 - A inadimplência total ou parcial do contrato, além da aplicação das multas 

previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades 

previstas no art. 86 e 87 da Lei 8666/93 e nos artigos 147 e seguintes, da Lei Estadual 

15.608/07. 

 

5.3 - O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, das sanções previstas nos incisos I, II e III abaixo, oportunizando-se 

nestas hipóteses o contraditório e ampla de defesa. 

 

I - advertência;  

II – multa moratória, compensatória e cláusula penal;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso 

III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 e do inciso III, do art. 150, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, nos casos previstos no art. 154, da Lei nº 15.608/2007. 

  

5.4 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, à 

multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

sobre o valor total do produto em atraso. 

 



25 

5.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, será aplicada multa compensatória 

correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor global deste contrato, fixada, a 

critério do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, em função da gravidade 

apurada.  

 

5.6 - Pela rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, será 

aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

 

5.7 - As multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

5.8 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à 

conta do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE. 

 

5.9 - A contratada se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do Código Civil, a 

indenizar integralmente o Consórcio, caso a multa compensatória e a cláusula penal 

previstas nos itens precedentes (itens 5.5 e 5.6 retro) sejam insuficientes à 

recomposição integral do prejuízo. 

 

6 – DO PAGAMENTO 

 

6.1 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega total do lote; 

 

6.2 – O recebimento definitivo implica na entrega total dos itens pela empresa.  

 

6.3 – A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento, os seguintes 

documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

– Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União.  

 

– Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 
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7 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

7.1 – O aceito objeto está condicionado ao atendimento às exigências do edital de 

licitação. 

 

8 – FISCALIZAÇÃO DOS DEVERES DAS PARTES E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

 

8.1 – O gerenciamento do contrato, no que diz respeito ao cumprimento de prazo de 

entrega, pagamentos, aplicação de sanções administrativas e outros, se dará pelo 

Consórcio. 

 

9 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1  - Os equipamentos serão licitados para garantir o bom funcionamento do 

ambiente de tecnologia de informação e segurança dos dados deste Consórcio, visto 

que constantemente há atualizações em equipamentos na área de informática e o 

Consórcio possui cada vez mais informações armazenadas.  

 

10 – DO LEVANTAMENTO DE PREÇOS E FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO  

 

10.1 – O levantamento de preços foi realizado através solicitações de orçamentos para 

empresas especializadas. 

 

10.2 - O preço máximo total estimado para o presente processo licitatório é de: 

 

10.2.2– Para o lote 01: R$ 188.838,36 (Cento e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e 

oito reais e trinta e seis centavos). 

 

10.2.3 – Para o lote 02: R$ 56.962,03 (Cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e 

dois reais e três centavos). 

 

10.2.3 – Para o lote 03: R$ 21.268,05 (Vinte e um mil duzentos e sessenta e oito reais 

e cinco centavos). 
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COMPARATIVO DE PREÇOS LOTE 01

EMPRESAS ITEM 01 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SETUPTI Servidores Rack R$ 62.181,20 R$ 124.362,40

VÉLIB Servidores Rack R$ 54.599,00 R$ 109.198,00

GUAÍBA Servidores Rack R$ 73.180,00(*) R$ 146.360,00 (*)

VALOR MÁXIMO= MÉDIA R$ 58.390,10 R$ 116.780,20

EMPRESAS ITEM 02 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SETUPTI Storage R$ 75.487,33 R$ 75.487,33

VÉLIB Storage R$ 68.629,00 R$ 68.629,00

GUAÍBA Storage R$ 117.630,91(*) R$117.630,91(*)

VALOR MÁXIMO= MÉDIA R$ 72.058,17 R$ 72.058,16

TOTAL LOTE 01 R$ 130.448,27 R$ 188.838,36

* VALOR DESCONSIDERADO PARA COMPOSIÇÃO DO VALOR MÁXIMO

COMPARATIVO DE PREÇOS LOTE 02

EMPRESAS ITEM LOTE 02 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SETUPTI Licença do VMWare R$ 66.004,36 R$ 66.004,36

VÉLIB Licença do VMWare R$ 53.322,00 R$ 53.322,00

GUAÍBA Licença do VMWare R$ 51.559,72 R$ 51.559,72

VALOR MÁXIMO= MÉDIA R$ 56.962,03 R$ 56.962,03

COMPARATIVO DE PREÇOS LOTE 03

EMPRESAS ITEM 01 E ITEM 02 do LOTE 03 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SETUPTI   Licença do Windows Server Active Directory, Fileserver e CALs de acesso Microsoft R$ 21.111,09 R$ 21.111,09

VÉLIB  Licença do Windows Server Active Directory, Fileserver e CALs de acesso Microsoft R$ 21.425,00 R$ 21.425,00

VALOR MÁXIMO= MÉDIA R$ 21.268,05 R$ 21.268,05

Valor Máximo Admissível R$ 267.068,44
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 

ANEXO II 
 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 
 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. 

...................................., por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as 

penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

- a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ----------- foi 

elaborada de maneira independente por esta empresa, e o conteúdo da proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº -----------, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico 

nº ----------- não foi informada, discutida, ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do pregão eletrônico nº -----------, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº ----------- 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº -----

------ não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 

com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº ----------- 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
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- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº -----

------ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;  

 

- e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 
ANEXO III 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 
 

DECLARAÇÃO 

  

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. 

...................................., por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as 

penas da lei, que se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para 

os fins desta licitação, nos termos da Lei Complementar n. 123/06. 

DECLARA, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e 

favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º da referida Lei, comprometendo-se a informar a 

Administração caso perca essa qualificação.  

 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 

 

 

______________________________ 

Assinatura do contador da empresa 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 
ANEXO IV 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 

 
 

 

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS  nº --------- 

 
Pelo presente instrumento, o CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Emiliano Perneta,822, sala 402, Centro, inscrito no CNPJ/MF, sob n° 03.273.207/0001-
28, neste ato representado pelo presidente do conselho deliberativo _______, 
portador da Cédula de Identidade/RG nº ______________, do CPF nº ___________ 
resultante da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob n° 05/2020, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa .............. , pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº............., com sede em ................ 
, por seu representante legal infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, 
firmam o presente Contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e condições especificadas 
em seguida, sob a égide da Lei n° 8.666, de 21.06.1993, da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 
do Código Civil Brasileiro, do Código Comercial Brasileiro e de outras referentes ao 
objeto, ainda que não explicitadas.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
O objeto do presente instrumento contratual é o fornecimento, pela Contratada, dos 
equipamentos de informática descritos nos Lote (s) (XX/XX...) do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 05/2020, com a garantia prevista em Edital e proposta. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Estão incluídas no preço todas as despesas com 
frete/transporte, mão de obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta 
licitação durante o período de vigência do contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Integram, completam e vinculam o presente contrato, para 
todos os fins de direito, obrigando-se as partes em todos os seus termos, as condições 
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expressas no Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2020 e seus Anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO  
O fornecimento do objeto deverá ocorrer conforme previsão no Edital, que faz parte 
integrante desse instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de entrega pode ser revisto nas hipóteses indicadas 
no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A vigência do presente contrato será o da garantia dos 
equipamentos, conforme proposta da CONTRATADA nos termos do Edital, podendo 
ser prorrogado, consoante interesse deste Consórcio, com fulcro no art.57, II, da Lei de 
Licitações.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caberá a Diretoria Administrativa da CONTRATANTE, exercer 
plena e constante fiscalização do objeto contratado, utilizando-se, para tanto, de 
empresas especializadas em informática para fins de apoio. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: A ação de fiscalização não reduzirá a total responsabilidade da 
CONTRATADA por erro, atrasos ou omissões das quais decorram prejuízos ao 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
São consideradas obrigações do CONTRATANTE, durante a vigência do presente 
Contrato:  
 
I - efetuar o pagamento do objeto fornecido pela CONTRATADA nos prazos e condições 
estabelecidas neste Contrato;  
II - esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação à 
execução do serviço pactuado;  
III - manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 
contratado.  
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
São obrigações da CONTRATADA, além do fornecimento do objeto deste Contrato:  
  
I - responder, exclusivamente, por todos os encargos sociais e trabalhistas, tributos, 
taxas, contribuições, seguros e indenizações decorrentes do fornecimento do objeto 
licitado;  
II – responsabilizar-se pelo valor total da mão-de-obra necessária para o fornecimento 
do objeto do Contrato;  
III - responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às 
obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;  
IV - assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou por seus representantes, pelo fornecimento do objeto contratado, 
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 
decorrência dos mesmos;  
V - reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar explanação de todas as fases do 
objeto contratado, sempre que necessário;  
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VI - manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o 
objeto contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência, que deverão ser 
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;  
VII - manter todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no Pregão 
Eletrônico nº 05/2020, realizado pelo CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato.  
VIII - responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidência se 
relacione com o objeto licitado;  
VI - observar rigorosamente as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 
14/2012 e da Cláusula Segunda deste instrumento contratual, quanto ao fornecimento 
do objeto; 
  
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR  
Pelo fornecimento do objeto pela CONTRATADA, o CONTRATANTE efetuará o 
pagamento de R$ ........................................., até 15 dias da data do aceite definitivo 
dos equipamentos, conforme previsão no Edital.  
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Estão incluídas no preço todas as despesas com 
frete/transporte, mão de obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas para o pagamento da CONTRATADA correrão à 
conta da dotação orçamentária 01.01.10.301.1001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Recursos 
livres: 1001. 
 
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO CONTRATUAL  
O presente Contrato poderá ser rescindido, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, caso ocorram quaisquer dos fatos indicados no art. 78, da Lei n°8.666/93.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE poderá considerar resolvido o contrato, de 
pleno direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de indenização, multa 
ou pagamento extra, a qualquer título, se o contratado:  
 
a) deixar de executar o objeto do contrato, nos prazos estabelecidos, ou infringir 
qualquer disposição contratada;  
b) tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se;  
c) recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor 
execução do serviço;  
d) atrasar, injustificadamente, a entrega dos produtos;  
e) promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NOS CASOS DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL  
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Pela inexecução total ou parcial, garantida a defesa prévia, o CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 
e demais penalidades previstas no edital. 
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
O pagamento será efetuado no prazo de até 15 dias do aceite definitivo, 
exclusivamente em conta corrente da CONTRATADA, observados os procedimentos de 
aceite previstos em Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: - A CONTRATADA deverá apresentar as seguintes cópias 
autenticadas:  
 

– Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União. 

– Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou por 
acordo entre as partes, nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 65, da Lei 
n°8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  
A troca eventual de documentos e cartas entre as partes será feita por meio de 
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 
documentos ou cartas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 
e com os princípios gerais de direito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO  
O Extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE, em cumprimento 
ao disposto no art. 61, Parágrafo único, da Lei n°8.666/93.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  
Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para dirimir 
dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.  
 
E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas estabelecidas, firmam o presente 
termo contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, 
na presença de duas testemunhas.  
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Curitiba, __ de ________ de 2020. 
 
 
  
 
 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
1 
 
2 


