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EDITAL Nº 040/2019 

CONVITE Nº 012/2019 

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR 

O Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, no uso legal de suas atribuições e de 

conformidade com a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público para 

o conhecimento dos interessados que, às 14h00min do dia 20 de novembro de 2019 na Sala 

de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a 

finalidade de receber propostas para a aquisição de servidor. 

 
1 – DO OBJETO: 

1.1 – Aquisição de 01 (hum) servidor de Rack 1U, com 1 processador de no mínimo 8 

cores de 2.1 GHz 85W, suporte para 2 processadores, 2 módulos de memória RDIMM 32GB 

DDR4 2666MHz, 8 baias HD 2,5” SAS/SATA hot swap, 2 discos SAS 2,4 TB 10K 12 GB 2,5” 

512E, controladora 930-8i 2GB de memória RAID 0/1/10/5/50/6/60, 4 placas de rede 1GB RJ45 

[LOM], 1 porta VGA frontal, sistema XCC versão Enterprise, 2x fonte 550W hot swap, 3 anos 

de garantia ON-SITE. Compatível com sistemas Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, and 

2019; Red Hat Enterprise  Linux 6 (x64), 7, and 8; SUSE Linux Enterprise Server 11 (x64), 12, 

and 15; VMware vSphere (ESXi) 6.0, 6.5, and 6.7; Citrix Center. 

1.2 – O servidor deverá ser entregue instalado e configurado no local indicado pelo 

licitante. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 

2.1 – As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, assinada em sua última 

folha e rubricada nas demais, sem rasura ou emendas, contendo na sua parte externa e 

fronteira a seguinte inscrição: 
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AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 012/2019 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 012/2019 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 
2.2 – O envelope nº 01 deverá conter: 

2.2.1 – Regularidade Jurídica: 

a) Registro Comercial no caso de firma mercantil individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 

tratando de sociedade comercial e no caso de sociedades por ações acompanhado de 

documentos de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

2.2.2 – Regularidade Fiscal: 

a) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede do licitante; 

b) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

d) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

para as empresas que comprovadamente se enquadrarem na Lei complementar nº 123 de 14 
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de dezembro de 2006, o qual deverá estar assinado pelo Contador da empresa, com data não 

superior a 60 (sessenta) dias. 

2.2.3 – Os documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples, acompanhadas dos originais, apostados no envelope nº 01. 

2.3 – No envelope nº 02 deverá constar: 

a) proposta financeira em moeda corrente nacional; 

b) prazo para a entrega do servidor instalado e configurado. 

 
3 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 

3.1 – As propostas deverão ser apresentadas com carimbo da empresa e assinada pelo 

representante legal da mesma. 

3.2 – A licitante poderá juntar no envelope nº 02, esclarecimentos adicionais que julgar 

necessário. 

 
4 – DO JULGAMENTO: 

4.1 – O julgamento será pelo tipo menor preço global.  

4.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 

no § 2º, do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação 

prévia de todos os licitadas. 

4.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se 

enquadrarem na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que 

dispõe o capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate, e deverão apresentar 

comprovante de enquadramento assinado pelo Contador da empresa, com data não superior a 

60 (sessenta) dias. 
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4.4 – O Município não deverá considerar: 

a) Qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada 

nas ofertas dos demais licitadas; 

b) Proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, ou ainda valores 

superiores a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). 

 
5 – DA VIGÊNCIA: 

5.1 – A presente contratação vigorará até a entrega do servidor adquirido, o qual deverá 

ser entregue instalado e configurado. 

 
6 – DO PAGAMENTO: 

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

servidor instalado e configurado, com a apresentação da competente nota fiscal. 

 
7 – DOS RECURSOS: 

7.1 – Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

8.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão na seguinte dotação 

orçamentária: 

01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04.122.0008- Administração 
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1005- Equipamento e Material Permanente para a Administração Geral 

3.4.4.90.52.00000000- Equipamentos e Material Permanente   3021 

 
9 – DAS PENALIDADES: 

9.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, as licitadas, conforme a infração estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

do último lance ofertado; 

b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

c) executar o contrato com atraso injustificado, após os quais será considerado como 

inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao contrato; 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

9.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

9.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 
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10 – DA ENTREGA DO SERVIDOR E DA SUA GARANTIA: 

10.1 – O servidor deverá ser entregue no Centro Administrativo do Município, em até 07 

(sete) dias após a assinatura do Contrato. 

10.2 – O servidor terá garantia de 03 (três) anos a contar do momento da sua 

entrega (instalado e configurado).  

 
11 – INFORMAÇÕES: 

11.1 – Maiores informações sobre este Convite serão prestadas na Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, sita na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno nº 1046, na cidade 

de Vespasiano Corrêa/RS, no horário das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. 

Vespasiano Corrêa/RS, 12 de novembro de 2019. 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi  
Assessor Jurídico 

OAB nº 93.109 


