
Chefia do Poder Executivo – Casa Civil
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 03/2012 – CC

EDITAL

1. PREÂMBULO

1.1. A Chefia do Poder Executivo – Casa Civil, por intermédio da Comissão Permanente 
de  Licitação,  designada  pela  Resolução  n.°  036  de  23/01/2012,  e  com  a  devida 
autorização expedida pelo Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Alberto Richa, de 
conformidade com o Art. 27, Incs. XX e XXI, da Constituição do Estado do Paraná, com a 
Lei Federal n.° 8.666/1993, Lei Estadual n.° 15.608/2007, Lei Complementar n.° 123/2006 
e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de procedimento licitatório, na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, sob n.° 03/2012 - CC, do tipo “MENOR PREÇO”, no 
dia 26/06/2012, às 09h30min, na sala de reuniões do Grupo Administrativo Setorial da 
Casa Civil,  situada térreo -  Palácio  Iguaçu -  Praça Nossa Senhora de Salette,  s/n.º, 
Centro Cívico, em Curitiba – PR.

1.2.  Esclarecimentos sobre  o conteúdo do certame somente serão prestados quando 
solicitados por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 
licitação, diretamente à Comissão Permanente de Licitação - Adalberto tel.  (41) 3350-
2477,  Grupo Administrativo Setorial da Casa Civil, situada no térreo – anexo - Palácio 
Iguaçu  -  Praça  Nossa  Senhora  de  Salette  ,  s/n.º,  Centro  Cívico,  em Curitiba  –  PR; 
www.comprasparana.pr.gov.br/ (“Licitações – Licitações do Poder Executivo – Instituições 
– Casa Civil”).

1.3.  O  presente  Edital  poderá  ser  impugnado,  se  constatada  alguma  irregularidade, 
devendo o interessado protocolar pedido no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para abertura dos envelopes, em conformidade com o disposto no art. 41 da Lei 
Federal n.º 8.666/1993 e art. 72 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

1.4.  É  facultada  à  Comissão  Permanente  de  Licitação  ou  autoridade  superior,  em 
qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta.  

1.5. JUSTIFICATIVA -  Considerando a inexistência de Contrato que garanta o suporte 
legal  à  utilização  de  plataforma  de  software  Microsoft  em  nossa  rede  corporativa, 
incluindo estrutura de servidores, desktops e notebooks, e objetivando a continuidade da 
atualização dos softwares Microsoft,  da Chefia do Poder Executivo - Casa Civil,  bem 
como,  a  previsão  de  aquisição  das  novas  licenças  com  a  respectiva  garantia  de 
atualização,  pelos  próximos  3  (três)  anos,  torna-se  necessária  a  instauração  de 
procedimento licitatório, visando a assinatura de Contrato.

1.5.1. Estas  licenças  são  necessárias  para  diversos  projetos  fundamentais  para  a 
evolução dos sistemas da Casa Civil, objetivando a melhoria dos serviços prestados à 
sociedade e garantia dos investimentos da área de informática, podendo-se citar:
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i.Manutenção do licenciamento dos softwares  usados  nos microcomputadores estações 
de rede da Casa Civil;
ii.Manutenção do licenciamento dos softwares usados nos  servidores de rede da Casa 
Civil;
iii.Evolução do projeto de Business Intelligence;
iv.Criação de Intranet como ferramenta colaborativa de trabalho;
v.Suporte ao gerenciamento de identidades de acesso aos sistemas e seu ciclo de vida;
vi.Complementação do licenciamento para implantação de telefonia IP;
vii.Evolução  dos  serviços  de  monitoramento  e  gerenciamento  de  serviços  e 
equipamentos;
viii.Evolução  da  funcionalidade  e  segurança  de  acesso  externo  aos  sistemas  e 
computadores;
ix.Evolução da segurança e monitoramento de acesso a documentos da Casa Civil;
x.Inicio do processo de  certificação digital para e-mails, arquivos e documentos;

2. DO OBJETO

2.1. O objeto desta licitação constitui-se de:

Aquisição  de  licenças  de  uso  de  Software  Microsoft  nas  modalidades  Enterprise 
Agreement ou Select Agreement Plus e Open Agreement, nível “D”, referente ao direito 
de uso perpétuo dos Produtos Microsoft licenciados à Chefia do Poder Executivo – Casa 
Civil,  conforme  detalhamento  constante  na  especificação  e  planilha  de  quantitativo, 
Anexo VI deste Edital, observados a Lei nº 10.520, de 17.07.02, o Decreto Federal nº 
3.931/01, a Lei Estadual n° 15.608/07; a Lei Complementar nº 123/2006 e, ainda, com 
aplicação subsidiária, a Lei nº 8.666/93 e demais legislações complementares vigentes e 
pertinentes à matéria.

2.2. O valor máximo desta licitação é de R$ 649.410,74 (seiscentos e quarenta e nove 
mil, quatrocentos e dez reais e setenta e quatro centavos).

LOTE 01:

Licenças de uso de Software Microsoft na modalidade Enterprise Agreement ou Select 
Agreement Plus nível “D”, com garantia de atualização (Software Assurance) durante 36 (trinta e 

seis) meses.

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 400 Windows Server Device Cal R$ 101,43 R$ 40.572,00

2 350 Office Standard R$ 1.180,12 R$ 413.042,00

3 50 Office Professional R$ 1.609,94 R$ 80.497,00

4 2 SQL Server Standard por Core R$ 25.026,37 R$ 50.052,74

Total R$ 584.163,74
(valores expressos em R$)
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LOTE 02:

Licenças de uso de Software Microsoft na modalidade Open Agreement.

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 150 GGS – Legalização R$ 434,98 R$ 65.247,00

Total R$ 65.247,00

Valor Global Total R$ 649.410,74 (seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dez 
reais e setenta e quatro centavos).

(valores expressos em R$)

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA / FORNECIMENTO

3.1. Para o fornecimento dos produtos objeto deste certame, a PROPONENTE deverá 
atender  às  especificações/exigências  contidas  no  Anexo  VI,  bem  como  do  Contrato 
Anexo VIII.

3.2. Todos os componentes deverão ser entregues na Praça Nossa Senhora de Salette, 
s/n.º – Palácio Iguaçu  – Centro Cívico – Curitiba, ou no local definido por funcionário 
credenciado do Grupo Administrativo Setorial – Casa Civil  ou Núcleo de Informática e 
Informações da Casa Civil.

3.3. A entrega dos produtos deverá ser em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da  data  de  assinatura  do  Contrato  ou  disponibilizar  acesso  do  Contratante  ao  sítio 
eletrônico do FABRICANTE do software, de forma a permitir o download do produto e as 
respectivas licenças, em até 15 (dias) corridos após a assinatura do Contrato.
  
3.3.1. As licenças deverão ser entregues com todas as correções e patches possíveis e 
deverão  prever  a  aplicação  de  todas  as  correções  publicadas  e  divulgadas  pelo 
FABRICANTE.

3.3.2. Caso a solução para atender aos requisitos deste Edital necessite de componentes 
de programas, cujas funcionalidades extrapolem o aqui especificado, estes deverão ser 
orçados dentro  do  respectivo  sistema,  sem requerer  licenças externas  adicionais  por 
parte do usuário/CONTRATANTE.

3.3.3. A PROPONENTE é responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, registros 
e patentes relativos à solução proposta.

3.3.4.  Para o aceite da solução e seus componentes – programas e acessórios - estes 
serão  submetidos,  a  critério  da  CONTRATANTE,  a  testes  de  desempenho  e/ou 
demonstrações  de  funcionamento,  que  verificarão  o  especificado   neste  Edital, 
juntamente com os dados contidos no manual oficial do FABRICANTE.

3.3.5. A  Comissão  de  Licitação  pode  solicitar,  a  seu  critério,  esclarecimentos  e 
informações complementares, que forem julgadas necessárias.

3.3.6. Todos os componentes da solução deverão ser novos (sem uso anterior), estando 
na oportunidade do fornecimento, em linha de produção.
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3.3.7. A forma de cumprimento de qualquer requisito  explicitado no Edital  deverá ser 
detalhadamente  descrita,  com  menção  a  limitações  e  restrições  que  existirem  e  de 
trechos da literatura técnica correspondente onde se encontram referências relevantes ao 
assunto.

3.3. Todas as despesas de impostos, fretes, seguros, testes e outros  custos que recaiam 
sobre os  produtos para conserto/manutenção/análise ou para substituição que estejam 
cobertos pela garantia serão suportadas pela PROPONENTE.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderão  participar  da  presente  licitação  as  empresas  que  estejam regularmente 
estabelecidas no País, cujo ramo e finalidade de atuação sejam pertinentes ao objeto 
licitado por este Edital, que satisfaçam integralmente as exigências nele estabelecidas e 
que estejam devidamente  cadastradas  no Cadastro  de  Licitantes  do Estado  do 
Paraná (CLE), o qual poderá ser realizado no portal Compras Paraná do Governo do 
Estado, (www.comprasparana.pr.gov.br), cujo prazo máximo para emissão do certificado de 
cadastro, nos termos do Decreto N° 5980/2009, é de 5 (cinco) dias úteis a contar da data 
da  efetiva  entrega  dos  documentos  no  DEPARTAMENTO  ESTADUAL  DE 
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – DEAM/SEAP SITO A RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS, S/N° 
- 3º ANDAR –  ALA A - PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - CENTRO CÍVICO  CEP  80.530-140 - CURITIBA - 
PARANÁ – BRASIL - FONE: (41) 3313-6411 E 3313-6412.

4.2.  Não  poderão  participar  da  presente  licitação  empresas  que  estejam  cumprindo 
penalidade  de  suspensão  temporária  para  participarem  de  licitação,  imposta  pela 
Administração  Pública,  no  âmbito  Estadual  ou  por  qualquer  órgão  da  Administração 
Pública, motivada pelas hipóteses previstas no art. 87, III da Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e obedecida a forma procedimental descrita no art. 155 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007.

4.3.  Empresas  que  tenham  sido  consideradas  inidôneas  por  quaisquer  órgãos 
governamentais, autárquicos, fundacionais ou de economia mista, não poderão participar 
da presente licitação, e o responsável, à época, pela empresa declarada inidônea, não 
poderá participar como responsável por outra empresa.

4.4. Para esta licitação não será aceita a participação de empresas em consórcio.

4.5. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, 
de mais de um licitante.

4.6.  A participação  nesta  licitação  importa  ao  proponente  na  irrestrita  aceitação  das 
condições estabelecidas no presente certame e seus Anexos, bem como na observância 
dos regulamentos, normas administrativas aplicáveis, inclusive quanto a recursos.

4.7.  Se no dia previsto para a entrega dos envelopes e abertura das propostas  não 
houver  expediente,  as  mesmas  serão  recebidas  e  abertas  no  primeiro  dia  útil  de 
funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário anteriormente previsto.

5. DO CREDENCIAMENTO
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5.1. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no dia, hora e local referidos no preâmbulo deste 
Edital, munidos obrigatoriamente, com os seguintes documentos:

5.1.1. Tratando-se de representante legal,  o estatuto social,  contrato social  ou outros 
instrumentos devidamente registrados na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades 
civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
qual  estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir  obrigações em 
decorrência de tal investidura.

5.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, e/ou 
Carta  de  Credenciamento,  conforme  modelo  constante  no  Anexo  I,  com  firma 
reconhecida,  do  qual  constem  poderes  específicos  para  firmar  declaração  de  pleno 
atendimento  aos  requisitos  da  habilitação,  interpor  recursos  e  desistir  de  sua 
interposição,  bem  como  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame.  A 
procuração deve vir acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no 
item 5.1.1. deste edital, que comprove os poderes do outorgante.

5.2. Os documentos referidos nos subitens 5.1.1 e 5.1.2. devem ser entregues em 
separado dos envelopes de nº 01 e 02.

5.3. O  representante  legal,  procurador  ou  credenciado  deverá  identificar-se  exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto.

5.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

5.5. A não apresentação ou incorreção das credenciais, ou ausência do representante 
legal ou procurador da empresa, não  importará na desclassificação da sua proposta no 
presente  certame;  contudo  não  será  possível  praticar  nenhum ato  ou  fazer  qualquer 
manifestação em nome da empresa na sessão publica, inclusive interpor recurso.

5.6. Os documentos necessários ao credenciamento descritos nos itens 5.1.1 e 5.1.2 
poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, desde que 
autenticada por tabelião de notas ou ainda por publicação em órgão de imprensa oficial.

5.6.1. Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos pelo 
Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  ou  por  membro  da  Comissão, 
mediante a apresentação dos originais.

6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1.  Os  interessados  em  participar  da  presente  licitação  deverão  apresentar  no  dia, 
horário  e  local  indicados  anteriormente,  02  (dois)  envelopes  opacos,  lacrados  e 
rubricados  no  fecho  devendo  conter  na  sua  parte  externa,  de  forma  legível,  a 
denominação ou razão social e o endereço da proponente, além dos dizeres:

ENVELOPE N.° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO – CASA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 03/2012 – CC
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ENVELOPE N.° 02 - HABILITAÇÃO
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO – CASA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 03/2012 – CC

6.2. Nas propostas não serão admitidas emendas, rasuras ou entrelinhas.

6.3.  Serão inabilitadas ou desclassificadas as  empresas que deixarem de apresentar 
qualquer  documento  exigido  nesta  TOMADA  DE  PREÇO   N°  03/2012  -  CC, ou 
apresentá-los em desacordo com as regras aqui estabelecidas.

6.4. A documentação e a proposta deverão ser examinadas e rubricadas pelos Membros 
da Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes na sessão de abertura.

6.5. Poderá a Comissão optar pela suspensão dos trabalhos para análise mais acurada, 
se assim entender necessário.

6.6.  Havendo  suspensão  dos  trabalhos,  o  Presidente  da  Comissão  Permanente  de 
Licitação  informará o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando 
cientes,  desde  logo,  os  licitantes  presentes,  e  fará  a  comunicação  direta,  por  meio 
eletrônico de comunicação à distância ou correspondência postal aos que não indicaram 
representantes e aos que se ausentaram após abertura da sessão.

6.7. É  facultada  à  Comissão  Permanente  de  Licitação o  saneamento  de  falhas  de 
complementação de insuficiência ou ainda de correções de caráter formal no curso do 
procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado 
no instrumento convocatório.
 
7. CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada 
ou impressa com todas as páginas rubricadas, devendo necessariamente conter:

7.1.1. Carta Proposta conforme Anexo V e relação discriminada na forma do Anexo VI.

7.1.2. Declaração de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) – Anexo 
VII, ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial.

7.2.  Os preços unitários deverão ser apresentados em moeda brasileira (REAL), com 2 
(duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) 
casas decimais, eliminando-se sempre a 3.ª (terceira) casa decimal, independentemente 
da aproximação.

7.4.  No preço proposto para o objeto devem estar incluídas as despesas com fretes, 
impostos,  seguros,  e  todas  as  demais  condições  necessárias  para  a  ENTREGA do 
respectivo objeto no local definido pela CONTRATANTE, não sendo admitida a cobrança 
adicional de taxas, tributos, encargos e outros acréscimos.

Observação: De acordo com o  Anexo I (Isenção) do Regulamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
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Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de Comunicação –  RICMS do  Estado  do 
Paraná, editado com amparo na Lei Estadual n.º 11.580, de 14 de novembro de 1996, no 
parágrafo único do art. 9.º da Lei Complementar Estadual n.º 107, de 11 de janeiro de 
2005, no art. 212 do Código Tributário Nacional e no Convênio ICMS n.º 26/03, aprovado 
pelo  CONFAZ –  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária,  a  operação  interna  de 
venda do objeto desta licitação é beneficiada pela isenção do ICMS, condicionada  
ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado, e à indicação  
do valor do desconto no respectivo documento fiscal.

7.5.  A ausência da declaração de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP)  –  Anexo  VII,  ou  Certidão  Simplificada  não  implicará  na  desclassificação  da 
empresa; entretanto, a mesma não fará jus naquele momento ao tratamento diferenciado 
previsto na LC 123/2006.

8. CONTEÚDO DO ENVELOPE N.° 02 – HABILITAÇÃO

8.1.  Serão abertos os envelopes de habilitação dos 03 (três) licitantes que cotarem o 
“menor preço global”, observando os valores máximos estabelecidos para cada item no 
Anexo VI, os quais devem apresentar os seguintes documentos:

8.1.1. Declarações conforme Anexos II, III e IV;

8.1.2.  Certidão(ões),  Atestado(s)  ou  Declaração(ões),  expedido(s)  por  pessoa(s) 
jurídica(s), de direito público ou privado, comprovando que a empresa forneceu/prestou 
serviços inerentes ao objeto do presente Edital. Por questões de avaliação técnica, as 
Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões),  devem ter sido emitidos há menos 
de 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do processo licitatório;

8.1.3. Certidão Negativa de Débito - CND - perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), extensivo à sede e suas filiais;

8.1.4. Certidão de Regularidade de Situação - CRS - perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS);

8.1.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União;

8.1.6. Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

8.1.7. Certidão Negativa de Tributos Municipais.

8.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.1.9. Certificado do Cadastro de Licitantes do Estado do Paraná (CLE).

8.1.10.  Comprovar  capital  social  integralizado  ou  patrimônio  líquido  em valor  mínimo 
correspondente a 10% do valor estimado da contratação, conforme artigo 31, parágrafos 
2º e 3º da Lei 8.666/93 e artigo 77, parágrafos 2º e 3º da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
Esta comprovação poderá ser através da apresentação do SICAF – Sistema de Cadastro 
de Fornecedores do Governo Federal ou Certificado de Registro de Habilitação fornecido 
pelo Cadastro de Licitantes do Estado – CLE da Secretaria de Estado da Administração e 
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da Previdência  do Paraná ou por  balanço patrimonial  e  demonstrações contábeis  do 
último  exercício  social,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  ou  Certidão 
Simplificada da Junta Comercial.

8.1.11. Comprovação através de declaração emitida pelo fabricante de que a Licitante é 
credenciada como ”Large Account Resellers” e/ou “Government Partner” da Microsoft 
e está apta a operacionalizar acordos “Microsoft Select Agreement Plus”, “Enterprise 
Agreement (EA)”  e Open Agreement.

8.1.12. Certificado emitido pela fabricante para o profissional que irá ministrar o curso de 
treinamento/apresentação dos produtos objeto desta licitação,  em Gerenciamento de 
Ativos de Software (Software Asset Management).

8.2. Os documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou atestadas 
pela própria Comissão,  mediante cotejo da cópia com o original;  os documentos que 
possam ser consultados pela Internet não se incluem neste caso.

9. PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local determinados no PREÂMBULO deste Edital, em sessão pública, 
a  Comissão  Permanente  de Licitação receberá os  envelopes  n°  01 e  02,  que  serão 
rubricados  pelos  membros  da  Comissão  e  pelos  proponentes  presentes.  Não  serão 
recebidos documentos e propostas após a hora aprazada.

9.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos documentos e propostas, nenhum 
documento ou proposta será recebido pela Comissão, pelo que se recomenda que todos 
os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos 
antes do horário previsto para recebimento das propostas.

9.3. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação ter declarado encerrado o 
prazo  para  o  recebimento  dos  envelopes  nº  01  e  nº  02,  nenhum outro  será  aceito, 
procedendo-se, então, à abertura dos envelopes de nº 01 “Proposta de Preços”.

9.4. A Comissão  de  Licitação  classificará  as  propostas  de  acordo  com  o  critério  de 
julgamento estabelecido no Item 11 e desclassificará as propostas que não atendam às 
exigências do Edital.

9.5. Na sequência, após a classificação final dos licitantes, serão abertos os envelopes 
contendo os documentos relativos à habilitação, que será rubricado, folha por folha, pelos 
membros  da  Comissão  e  pelos  proponentes  presentes,  devidamente  credenciados. 
Somente serão abertos os envelopes nº 02 “Habilitação” dos concorrentes classificados 
nos 03 (três) primeiros lugares.

9.6. Se  o  licitante  classificado  em primeiro  lugar  for  inabilitado,  serão  analisados  os 
documentos de habilitação do licitante com a proposta classificada em 2º lugar, e assim, 
sucessivamente,  até  que  um licitante  classificado  atenda  às  condições  fixadas  neste 
Edital.

9.7. Proclamado o resultado final, o objeto será adjudicado ao vencedor.
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9.8. Não constituirá causa de desclassificação e/ou inabilitação do Licitante, erros formais 
que não afetem o conteúdo ou a idoneidade da proposta e/ou documentação.

9.9.  Em  caso  de  divergência  entre  o  preço  unitário  e  o  valor  total  da  proposta 
apresentada pela licitante, fica facultado à Comissão Permanente de Licitação proceder a 
operação  matemática  necessária  para  se  obter  coerência  na  proposta,  devendo  ser 
levado em consideração o preço unitário proposto, o qual servirá de base para quaisquer 
resultados obtidos, bem como para efeito de posterior contratação. A ausência de preço 
unitário, quando exigido expressamente para composição do preço total, será causa de 
desclassificação da proposta.

9.10. Da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de propostas de preços e de 
documentos de habilitação será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os 
licitantes,  os  documentos  e  as  propostas  apresentadas,  as  reclamações,  as 
impugnações,  os  recursos  interpostos  ao  Presidente  da  Comissão  Permanente  de 
Licitação  e  as  decisões  relativas  ao  ato,  bem  como  as  demais  ocorrências  que 
interessem ao julgamento da licitação.

9.11. A ata  será  assinada  pelo  Presidente  e  membros da  Comissão  Permanente  de 
Licitação e pelos licitantes presentes, ficando desde já entendido que aqueles que não a 
assinarem decairão do direito de reclamar contra o processamento da presente licitação.

9.12.  As  dúvidas  que  eventualmente  surgirem  durante  as  sessões  públicas  serão 
resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação.

10. DO PAGAMENTO E FONTE DE RECURSOS

10.1. O pagamento será feito por meio de empenho com recursos previstos na Dotação 
Orçamentária 1302.04122414.015, Natureza da Despesa 4490.5200 - Fonte 100.

10.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da 
Nota Fiscal devidamente atestada pelo Grupo Administrativo Setorial - Casa Civil, Núcleo 
de  Informática  e  Informações  /CC,  e  ainda,  comprovada  regularidade  fiscal  da 
CONTRATADA,  perante  ao  fisco  Federal,  Municipal  e  Estadual,  bem  como,  a 
regularidade junto ao INSS, FGTS e ainda Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.3. A licitante deverá manter todos os requisitos documentais de habilitação constantes 
no Edital, podendo ocorrer a suspensão do pagamento em caso de irregularidades.

11. DO JULGAMENTO

11.1. A presente licitação será do tipo  “Menor Preço Global”,  observando os valores 
máximos estabelecidos para cada item dos Lotes 01 e 02, apresentados no  Anexo VI, 
ou seja, a PROPONENTE deverá apresentar Proposta de Preço para o atendimento 
dos 02 (dois) Lotes existentes no presente Edital.

11.2.  Aplica-se  às  propostas  apresentadas  por  microempresas  (ME)  e  empresas  de 
pequeno porte (EPP) as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, em especial o constante no artigo 44 e seguintes.
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11.3. Antes da classificação final deverá ser verificado se houve a ocorrência de empate 
ficto ou de empate técnico entre 02 (duas) ou mais propostas, devendo ser observado o 
seguinte.

11.3.1. A ocorrência do empate ficto dar-se-á quando houver  empresa que goze dos 
benefícios  da  Lei  Complementar  nº  123/06  participando  da  licitação  e  cujo  valor  da 
proposta apresentada seja superior em até 10% (dez por cento) da proposta mais bem 
classificada (artigo 44, § 1º, Lei Complementar nº 123/06), desde que esta melhor oferta 
inicial  não  tenha  sido  também  apresentada  por  microempresa  (ME)  ou  empresa  de 
pequeno porte (EPP) (artigo 45, § 2º, Lei Complementar nº 123/06).

11.3.2. A ocorrência do empate técnico dar-se-á sempre que forem idênticos os valores 
nominais de duas ou mais propostas.

11.4. No caso de empate ficto,  a  microempresa (ME)  ou  empresa de pequeno porte 
(EPP), querendo, poderá apresentar nova proposta inferior àquela mais bem classificada 
(artigo 45, inciso I, Lei Complementar nº 123/06), observado que;

11.4.1 caso haja representante credenciado no momento da abertura dos envelopes das 
propostas comerciais, este poderá apresentar sua nova proposta verbalmente ou declinar 
dessa faculdade, o que constará em ata;

11.4.2 caso não haja representante credenciado no momento da abertura dos envelopes 
das propostas comerciais, a sessão será suspensa para notificação das empresas acerca 
da ocorrência do empate ficto, bem como designação de nova data para classificação 
final,  e  se  houver,  abertura  da  nova  proposta  comercial  da  microempresa  (ME)  ou 
empresa de pequeno porte (EPP);

11.4.3. se  não  houver  apresentação  de  nova  proposta  pela  microempresa  (ME)  ou 
empresa de pequeno porte (EPP) mais bem classificada, as demais assim enquadradas 
serão convocadas para exercício do mesmo direito, observada a ordem de classificação 
(artigo 45, inciso II, Lei Complementar nº 123/06);

11.5. No  caso  de  equivalência  dos  valores  (empate  técnico)  apresentados  por 
microempresas (ME)  e  empresas de pequeno porte (EPP), será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta (artigo 
45, inciso III, Lei Complementar nº 123/06);

11.6. No caso de empate técnico, como critério de desempate, haverá preferência de 
contratação para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devendo 
ser obedecido concomitantemente o disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (artigo 
44, caput, Lei Complementar nº 123/06);

11.7.  Esgotadas as providências supra,  estando em plena igualdade de condições,  a 
classificação far-se-á obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o qual todos os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento (artigo 45, § 2º,  Lei 
nº8.666/93).

11.8.  Após divulgação do julgamento da licitação caberá recurso fundamentado, dirigido 
ao Secretário Chefe da Casa Civil, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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11.9. Após decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos, o Secretário 
Chefe da Casa Civil procederá a homologação da licitação em favor do licitante vencedor, 
a revogação ou a anulação do certame caso ocorram as circunstâncias para tais atos.

12. ADJUDICAÇÃO

12.1. O objeto da presente licitação será adjudicado à PROPONENTE que, atendendo a 
todas as condições expressas neste Edital e seus  Anexos,  oferecer o “Menor Preço 
Global” conforme  Anexo V,  observando os valores máximos estabelecidos para cada 
item dos Lotes 01 e 02, apresentados no Anexo VI.

12.2. O prazo para assinatura do Contrato referente ao objeto da presente licitação será 
de 10 (dez) dias, contados a partir da data da homologação do certame.

13. DAS PENALIDADES

13.1.  No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  dos  produtos,  ficará  a 
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento), ao dia de atraso, calculada e 
limitada ao preço total proposto para o objeto, podendo a Chefia do Poder Executivo – 
Casa  Civil  tomar  outras  providências  legais  cabíveis,  inclusive  a  desclassificação  da 
PROPONENTE adjudicada.

13.2.  No  caso  da  rescisão  do  Contrato  por  culpa  da  CONTRATADA,  respeitado  o 
contraditório e a ampla defesa, fica a mesma sujeita às penalidades previstas nos arts. 
86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato.

13.3. A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 
78, 79 e 80 da Lei Federal n.° 8.666/1993, c/c arts. 129, 130 e 131 da Lei Estadual n.º 
15.608/2007, sujeitando a CONTRATADA à aplicação de multa na forma do item anterior.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Às PROPONENTES é assegurado o direito de petição, nos termos do art. 109 da 
Lei  Federal  n.°  8.666/1993  e  art.  94  da  Lei  Estadual  n.º  15.608/2007,  objetivando  a 
defesa de seus interesses na licitação, em requerimento formulado no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, a contar da intimação ao ato, nos termos da Lei.

14.2. Interposto o Recurso, será comunicado às demais PROPONENTES que poderão 
impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

14.3. O Recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, remetê-lo à instância superior,  devidamente informado, devendo, 
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do Recurso.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A Chefia do Poder Executivo – Casa Civil se reserva no direito de anular ou revogar, 
total ou parcialmente a presente licitação, assegurando o contraditório e a ampla defesa, 
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de acordo com o estabelecido no art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/1993 e art. 91 da Lei 
Estadual n.º 15.608/2007.

15.2.  Qualquer  alteração  do  Edital,  somente  se  dará  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º 
8.666/1993 e suas alterações e Lei Estadual n.º 15.608/2007.

15.3.  Das  sessões  públicas  serão  lavradas  Atas,  as  quais  serão  assinadas  pelos 
membros da Comissão  Permanente  de Licitação e pelas PROPONENTES presentes, 
com registro detalhado de todas as ocorrências.

15.4. Os envelopes de Nº 02 “Documentos de Habilitação” das licitantes, exceto o da 
vencedora,  serão  disponibilizados  para  retirada no prazo  máximo de 30 (trinta)  dias, 
contados  da  homologação  do  procedimento.  Decorrido  esse  prazo,  os  referidos 
envelopes serão eliminados.

Curitiba, 06 de junho de 2012.

________________________
Rafael de Moura

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Chefia do Poder Executivo - Casa Civil
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ANEXO I

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Chefia do Poder Executivo – Casa Civil

Ref. Tomada de Preço n.° 03/2012 - CC

Prezada Comissão:

Pela  presente,  credenciamos  o  (a)  Sr.(a)  ..................................., 
portador (a) da Cédula de Identidade sob n.º ................... e CPF sob n.º....................., a 
participar do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preço n.° 03/2012, 
instaurado pela Chefia do Poder Executivo – Casa Civil.

Na qualidade de representante legal da empresa, outorga-se ao acima 
credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Atenciosamente,

Carimbo e assinatura do representante legal da Proponente
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ANEXO II

À Chefia do Poder Executivo – Casa Civil

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Declaramos para os fins de direito,  na qualidade de proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preço n.° 03/2012, instaurado 
pela Chefia do Poder Executivo – Casa Civil, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem estamos 
suspensos  em  nenhum  órgão  público  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  bem  como 
inexiste fato superveniente impeditivo para nossa habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, ........  de  ............................  de 2012.

Carimbo e assinatura do representante legal da Proponente.
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ANEXO III

À Chefia do Poder Executivo – Casa Civil

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Declaramos para os fins de direito,  na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação na modalidade Tomada de Preço n.° 03/2012, instaurado pela Chefia do Poder 

Executivo – Casa Civil, que:

•  assumimos  inteira  responsabilidade  pela  autenticidade  de  todos  os 

documentos  apresentados,  sujeitando-nos  a  eventuais  averiguações 

que se façam necessárias;

•  comprometemo-nos  a  manter,  durante  a  execução  do  Contrato,  em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a garantia 

dos produtos;

•   comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais 

reduções  de  preços  decorrentes  de  mudanças  de  alíquotas  de 

impostos  incidentes  sobre  os  produtos  deste  objeto,  em  função  de 

alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

Contrato;

•   temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – 

Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos do 

Convite realizado pela Chefia do Poder Executivo – Casa Civil.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, ........ de ........................ de  2012.

Carimbo e assinatura do representante legal da Proponente.
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ANEXO IV

À
Chefia do Poder Executivo – Casa Civil

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR

(Empresa)_____________________,  C.N.P.J.  n.º  ________________,  DECLARA para 
os devidos fins, sob as penas da Lei, que não utiliza a mão-de-obra direta ou indireta de 
menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos,  perigosos ou 
insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta 
de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze 
(14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei 9.854/99.

local e data

________________________________
nome e carimbo do representante legal
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ANEXO V

À Chefia do Poder Executivo – Casa Civil

CARTA PROPOSTA

Curitiba,  ...........  de  .................. de  2012.

À Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores:

(empresa), com sede na cidade de .......... à (rua, avenida, etc.), n.º ......, inscrita 
no  CNPJ/MF sob  n.º  ...............,  neste  ato  representada  por  ...............,  abaixo 
assinado, propõe o fornecimento de licenças de uso de Software Microsoft nas 
modalidades Enterprise Agreement ou Select Agreement Plus e Open Agreement, 
nível “D”, referente ao direito de uso perpétuo dos Produtos Microsoft licenciados 
à  Chefia  do  Poder  Executivo  –  Casa  Civil, conforme  as  especificações  e 
quantidades contidas no Anexo VI, parte integrante desta Tomada de Preço n.° 
03/2012 - CC, de acordo com a planilha de Preços, nas seguintes condições:

LOTE 01: Licenças de uso de Software Microsoft na modalidade Enterprise Agreement ou Select  
Agreement Plus  nível “D”, com garantia de atualização (Software Assurance) durante 36 (trinta e 
seis) meses.

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 400 Windows Server Device Cal R$ 0,00 R$ 0,00

2 350 Office Standard R$ 0,00 R$ 0,00

3 50 Office Professional R$ 0,00 R$ 0,00

4 2 SQL Server Standard por Core R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00
(valores expressos em R$)

LOTE 02: Licenças de uso de Software Microsoft  na modalidade Open Agreement.

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 150 GGS – Legalização R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00

Valor Global Total R$ 0,00 (….....).
(valores expressos em R$)

a)   A validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de 
abertura da licitação.

Pág: 01 ANEXO V
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b)   Todos os produtos serão entregues na Praça Nossa Senhora de Salette, s/n.º  
– Palácio Iguaçu  – Centro Cívico – Curitiba, ou no local definido por funcionário 
credenciado  do  Grupo  Administrativo  Setorial  –  Casa  Civil  ou  Núcleo  de 
Informática e Informações da Casa Civil. A entrega dos produtos será em até 30 
(trinta)  dias  contados  a  partir  da  data  de  assinatura  do  Contrato  ou  será 
disponibilizado o acesso do Contratante ao sítio eletrônico do FABRICANTE do 
software, de forma a permitir o download do produto e as respectivas licenças, em 
até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do Contrato.

c)   O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento 
da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Grupo Administrativo Setorial - Casa 
Civil,  Núcleo  de  Informática  e  Informações/CC,  Comissão  de  Análise  Técnica 
designada, e ainda, comprovada regularidade fiscal da CONTRATADA perante ao 
fisco Federal,  Municipal  e Estadual,  bem como, a regularidade junto ao INSS, 
FGTS e ainda Negativa de Débitos Trabalhistas.

Atenciosamente,

Carimbo e assinatura do representante legal da Proponente.

Pág: 02 ANEXO V

18



Chefia do Poder Executivo – Casa Civil
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 03/2012 – CC

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÃO:

O objeto deste certame deverá possuir as seguintes características mínimas, sob pena 
de desclassificação:

1 - Suporte à Gestão de Licenças:

Treinamento  de  no  mínimo  04  (quatro)  horas,  realizado  nas  dependências  da 
CONTRATANTE em CIDADE/ESTADO para no mínimo 02 (dois)  usuários  no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do Contrato.

O Objetivo do treinamento é preparar o usuário para gerenciar os ativos de software 
adquiridos  pela  CONTRATANTE -  bem como acessar  e  gerenciar  os  benefícios  do 
Software Assurance e demais benefícios que venham a ser ofertado pelo fabricante de 
forma eficaz, utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo fabricante;

ATENÇÃO:  O  treinamento  deverá  ser  ministrado  por  profissional  certificado  pela 
fabricante em Gerenciamento de Ativos de Software (Software Asset Management). O 
certificado deve ser apresentado no dia da licitação dentro do Envelope N.° 02;

LOTE 01:

Licenças de uso de Software Microsoft na modalidade Enterprise Agreement ou Select 
Agreement Plus nível “D”, com garantia de atualização (Software Assurance) durante 36 (trinta e 

seis) meses.

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 400 Windows Server Device Cal R$ 101,43 R$ 40.572,00

2 350 Office Standard R$ 1.180,12 R$ 413.042,00

3 50 Office Professional R$ 1.609,94 R$ 80.497,00

4 2 SQL Server Standard por  Core R$ 25.026,37 R$ 50.052,74

Total R$ 584.163,74
(valores expressos em R$)

LOTE 02:

Licenças de uso de Software Microsoft na modalidade Open Agreement.

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 150 GGS – Legalização R$ 434,98 R$ 65.247,00

Total R$ 65.247,00

Valor Global Total R$ 649.410,74 (seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dez 
reais e setenta e quatro centavos).

(valores expressos em R$)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

A  empresa 
___________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o 
n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º 
________________e  do  CPF  n.º  ____________________,  DECLARA que  se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em cumprimento 
aos dispositivos do art.  3 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007, estando apta a fruir dos benefícios e 
vantagens  legalmente  instituídas  por  não  se  enquadrar  em  nenhuma  das 
vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da mesma Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006. .

Declara ainda, estar ciente das sanções que 
poderão lhe ser impostas, conforme disposto no art.  299 do Código Penal,  na 
hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___ de _______________ de 2012.
__________________________________
[Nome do Representante legal – Cargo]
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ANEXO VIII

MINUTA

CONTRATO N.º XX/2012

Pelo presente instrumento, a Chefia do Poder Executivo – Casa Civil, com 
sede no Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n.º, Centro Cívico, 
em Curitiba – PR.,  inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.416.940/0001-28, neste ato 
representada  pelo  Secretário  Sr.  Luiz  Eduardo  da  Veiga  Sebastiani,  CPF  n° 
353.542.759-20, resultante da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, sob 
n.°  03/2012  -  CC,  doravante  denominada  CONTRATANTE e  de  outro  lado  a 
empresa ............................................,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no  CNPJ/MF  sob  n.º  .................................,  com  sede 
em  ...........................................,  neste  ato  representado  pelo  Sr.  ................, 
doravante  denominada  CONTRATADA,  firmam  o  presente  Contrato,  que  se 
regerá pelas cláusulas e condições especificadas em seguida, sob a égide da Lei 
Federal  n.°  8.666/1993,  Lei  Estadual  n.º  15.608/2007,  Lei  Complementar  n.º 
123/2006,  Código  Civil  Brasileiro,  Código  Comercial  Brasileiro  e  de  outras 
referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição  de  licenças  de  uso  de  Software  Microsoft  nas  modalidades  Enterprise 
Agreement ou Select Agreement Plus e Open Agreement  nível “D”, referente ao direito 
de uso perpétuo dos Produtos Microsoft licenciados à Chefia do Poder Executivo – Casa 
Civil, conforme detalhamento constante na especificação, Anexo VI, do Edital da Tomada 
de Preço n.° 03/2012 - CC.

LOTE 01:

Licenças de uso de Software Microsoft na modalidade Enterprise Agreement  ou Select 
Agreement Plus nível “D”, com garantia de atualização (Software Assurance) durante 36 (trinta e 

seis) meses.

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 400 Windows Server Device Cal R$ 0,00 R$ 0,00

2 350 Office Standard R$ 0,00 R$ 0,00

3 50 Office Professional R$ 0,00 R$ 0,00

4 2 SQL Server Standard por Core R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00
(valores expressos em R$)
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LOTE 02:

Licenças de uso de Software Microsoft na modalidade Open Agreement

Item Quantidade Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 150 GGS – Legalização R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00

Valor Global Total R$ 0,00 (…...).
(valores expressos em R$)

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 contratação 
durante o período de vigência do presente 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,  às 
condições expressas no Edital da Tomada de Preço n.° 03/2012 - CC e seus Anexos e à 
proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

Todos  os  componentes  deverão  ser  entregues  na  Praça  Nossa  Senhora  de 
Salette,  s/n.º  –  Palácio  Iguaçu   –  Centro  Cívico  –  Curitiba,  ou  no  local  definido  por 
funcionário  credenciado  do  Grupo  Administrativo  Setorial  –  Casa  Civil  ou  Núcleo  de 
Informática e Informações da Casa Civil.

A entrega dos produtos deverá ser em até 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir  da  data  de  assinatura  do  presente  Contrato  ou  disponibilizar  acesso  do 
CONTRATANTE ao sítio eletrônico do FABRICANTE do software, de forma a permitir o 
download  do  produto  e  as  respectivas  licenças,  em  até  15  (dias)  corridos  após  a 
assinatura do presente Contrato.
  

As licenças deverão ser entregues com todas as correções e patches possíveis e 
deverão  prever  a  aplicação  de  todas  as  correções  publicadas  e  divulgadas  pelo 
FABRICANTE.

Caso  a  solução  para  atender  aos  requisitos  deste  Contrato  necessite  de 
componentes de programas cujas funcionalidades extrapolem o aqui especificado, estes 
deverão  ser  orçados  dentro  do  respectivo  sistema,  sem  requerer  licenças  externas 
adicionais por parte do usuário/CONTRATANTE.

A  PROPONENTE  é  responsável  por  qualquer  ônus  decorrente  de  marcas, 
registros e patentes relativos à solução proposta.

Para o aceite da solução e seus componentes - programas e acessórios - estes 
serão  submetidos,  a  critério  da  CONTRATANTE,  a  testes  de  desempenho  e/ou 
demonstrações de funcionamento, que verificarão o especificado  no Edital da Tomada de 
Preço  n.°  03/2012  -  CC,  juntamente  com  os  dados  contidos  no  manual  oficial  do 
FABRICANTE.
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O CONTRATANTE pode solicitar,  a seu critério, esclarecimentos e informações 
complementares, que forem julgadas necessárias referentes aos produtos objeto deste 
Contrato.

Todos os componentes da solução deverão ser novos (sem uso anterior), estando 
na oportunidade do fornecimento, em linha de produção.

A forma de cumprimento de qualquer requisito explicitado no Edital da Tomada de 
Preço  n.°  03/2012  –  CC e  neste  Contrato deverá  ser  detalhadamente  descrita,  com 
menção  a  limitações  e  restrições  que  existirem  e  de  trechos  da  literatura  técnica 
correspondente onde se encontram referências relevantes ao assunto.

Todas as  despesas de impostos,  fretes,  seguros,  testes  e outros  custos que 
recaiam  sobre  os  produtos  enviados  para  conserto/manutenção/análise ou  para 
substituição que estejam cobertos pela garantia serão suportadas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 A  vigência  do  presente  Contrato  será  de  36  (trinta  e  seis)  meses  para  o 
fornecimento e suporte técnico dos produtos constantes da Tomada de Preço XX/2012 - 
CC, contados da data de sua assinatura do presente Contrato, podendo ser prorrogado 
consoante interesse da Administração Pública, com fulcro no art. 57, II, da Lei Federal n.º 
8.666/1993 c/c o art. 104 e segs. da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  A  ação  de  fiscalização  não  reduzirá  a  total 
responsabilidade da CONTRATADA por erros, atrasos ou omissões dos quais decorram 
prejuízos ao CONTRATANTE ou a terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO

A  CONTRATANTE,  gerenciará  o  presente  contrato  através  do  Grupo 
Administrativo Setorial da Casa Civil e do Núcleo de Informática e Informações/CC.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São consideradas obrigações do CONTRATANTE durante a vigência do presente 
Contrato:

I - efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto adquirido para a CONTRATADA, nos 
prazos e condições estabelecidas neste Contrato;

II - esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação aos 
produtos fornecidos;

III - manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 
contratado;

IV - verificar se estão sendo atendidas as condições do Edital  da Tomada de Preço n.° 
03/2012 - CC.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA para o fornecimento, suporte técnico e garantia 
do  objeto  contratado  conforme  as  especificações  da  CLÁUSULA PRIMEIRA  deste 
Contrato;

I  -  responder,  exclusivamente,  por  todos  os  encargos  sociais  e  trabalhistas,  tributos, 
taxas, contribuições, seguros e indenizações decorrentes dos produtos do objeto licitado;

II – responsabilizar-se pelo valor total da mão-de-obra necessária para o  fornecimento, 
suporte técnico e garantia relativa ao objeto contratado;

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 - 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 02 (dois) dias úteis;

VI  -  manter todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na  Tomada de 
Preço n.° 03/2012 - CC, realizado pelo CONTRATANTE, durante a vigência do presente 
Contrato;

VII  -  responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidência se 
relacione com o objeto contratado;

VIII - observar rigorosamente as especificações do Edital e da  CLÁUSULA SEGUNDA 
deste instrumento contratual, quanto ao fornecimento do objeto;

IX  -  apresentar  funcionários  devidamente  identificados  por  crachás  com  o  nome  do 
profissional/função/nome da  empresa e  relação de todos os  funcionários/profissionais 
que estejam envolvidos com este objeto contratual;

X –  Garantia referente aos Itens que compõem o Lote 01;
•On-site de 36 meses;

•Horário de atendimento das 08h00 às 18h00, em dias úteis;

•Solução do problema em até 3 dias úteis, após o registro da ocorrência;
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XI - Suporte à Gestão de Licenças com o treinamento de no mínimo 04 (quatro) horas, 
realizado nas dependências da CONTRATANTE em CIDADE/ESTADO para no mínimo 
02 (dois) usuários no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura dom 
presente Contrato.

XII - O treinamento deverá ser ministrado por profissional certificado pela fabricante em 
Gerenciamento de Ativos de Software (Software Asset Management).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR

O CONTRATANTE efetuará  o  pagamento  no  Valor  Total  estimado de  até  R$............ 
(.......) pelo  fornecimento  de  licenças  de  uso de  Software  Microsoft  nas  modalidades 
Enterprise Agreement ou Select Agreement Plus nível “D” com garantia de atualização 
(Software Assurance) durante 36 (trinta e seis) meses para os itens constantes no Lote 
01 e Open Agreement para o Lote 02, referente ao direito de uso perpétuo dos Produtos 
Microsoft licenciados à Chefia do Poder Executivo – Casa Civil, conforme especificação e 
planilha  de  quantidade  e  valores  contidas  na  “Proposta  de  Preço”  apresentada  pela 
CONTRATADA e conforme a CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deverão estar 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 1302.04122414.015, Natureza da Despesa 
4490.5200 - Fonte 100.

CÁUSULA OITAVA - DA 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  Federal  n.° 
8.666/1993.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  do 
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993.

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;
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c)  recusar-se  a  receber  ou  executar  qualquer  solicitação  ou  instrução  para  melhor 
execução do serviço;

d) atrasar, injustificadamente, a entrega dos produtos deste objeto do Contrato;

e)  promover  a  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da 
empresa, que prejudique a execução do Contrato.

CLÁUSULA  NONA  -  DAS  SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS  NOS  CASOS  DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

No caso de não cumprimento do prazo de entrega dos produtos objeto deste Contrato, 
fixado  em  Edital  e  na  CLÁUSULA  SEGUNDA deste  Contrato,  será  aplicável  à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor 
do produto.

PARÁGRAFO ÚNICO: Pela inexecução total ou parcial, garantida a defesa prévia, 
o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da 
Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/1993, combinada com os arts 147 e segs, da Lei Estadual 
nº 15.608/07 e multa correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor total do objeto 
adjudicado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da 
Nota  Fiscal  devidamente  atestada  pelo  Grupo  Administrativo  Setorial  –  Casa  Civil  e 
Núcleo de Informática e Informações/CC.

PARÁGRAFO ÚNICO:  A CONTRATADA ao  requerer  o  pagamento  da  parcela 
contratual, deverá apresentar os seguintes documentos:

•Certidão  Negativa  de  Débito  -  CND  -  perante  o  Instituto  Nacional  de 
Seguridade Social (INSS);

•Certidão de Regularidade de Situação - CRS - perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS).

•Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais  e à 
Dívida Ativa da União.

•Certidões Negativas de Tributos Estaduais.

•Certidões Negativas de Tributos Municipais.

•Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO: Na  eventualidade  do  não  cumprimento  do  prazo 
estimado  para  o  pagamento,  a  CONTRATADA fará  jus  à  atualização  monetária  dos 
valores de acordo com o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
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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 
Federal n.° 8.666/93 c/c o art. 112 e segs. da Lei Estadual nº 15.608/07.

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 SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre as partes será feita por meio de 
protocolo ou pelos Correios através de Registro de Envio e Recebimento - AR. Nenhuma 
outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos  omissos  serão  resolvidos  em  conformidade  com  o  disposto  na  Lei 
Federal  n.º  8.666/1993  e  suas  alterações,  Lei  Estadual  n.º  15.608/2007,  e  com  os 
princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O Extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial  do Estado do 
Paraná, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, Parágrafo único, 
da Lei Federal n.° 8.666/1993 e art. 31 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Curitiba - PR, 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.

Curitiba,....... de ................. de 2012.

_______________________________
Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani

Secretário Chefe da Casa Civil

_____________________________
XXXXXXXXXXXXX

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Empresa Contratada

______________________
Teodoro Kostin Neto

Chefe do GAS/CC

______________________
José Roberto Pedro Bom

Chefe do NII/CC
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