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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS e SESSÃO DO PREGÃO: 27/08/2015, ÀS
14:00 horas
LOCAL DA REUNIÃO: RUA VICTORIO VIÉZZER, 84 – MERCÊS – 80810-340

Prezados Senhores,
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, do Conselho Regional de
Medicina, leva ao conhecimento público que será realizada Licitação na modalidade de
Pregão Presencial, conforme descrito neste Edital e seus anexos, e de conformidade com
Lei 10520 de 17 de julho de 2002, que regulamenta o pregão.

Os envelopes contendo as Propostas de Preços definido no objeto deste
Edital e seus Anexos, devem ser entregues no local, data e horário acima indicados.

1- DO OBJETO:

1.1 O Pregão Amplo tem por objeto a aquisição de equipamento para firewall tipo Appliance
da marca Aker Box Enterprise 837 com Spare e software para Aker Enterprise 837 com
atualização de firmware por 03 anos.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial, os interessados que remeterem proposta
ou que se fizerem presentes na sessão (comprovando poderes para dar lances – ver
item 03) e atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes
deste Edital e seus anexos.

2.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja
sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles
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que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública
ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo CONTRATANTE.
3 – DO CREDENCIAMENTO:

3.1 - O credenciamento far-se-á através de instrumento de procuração com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do Proponente. Em sendo sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. O documento de
identidade deverá ser apresentado obrigatoriamente no ato do credenciamento junto ao
Pregoeiro.
4 - DA PROPOSTA DE PREÇO:

4.1 - A Proposta de Preço e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no
local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados
no fecho, contendo em sua parte externa os dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015- CRM-PR
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015- CRM-PR
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
4.2 – O Envelope 01 - Preço, deverá conter a proposta de preços e o Envelope 02 –
Documentos de Habilitação, deverá conter os documentos de habilitação exigidos no item 7
deste Edital e seus anexos;

4.3 - A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01(uma) via, impressa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
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corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo
proponente ou seu representante legal.

4.4 - Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, telex, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado
civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de
assinatura das Condições de fornecimento.

4.5 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

4.6 - A Proposta de Preço com o menor preço GLOBAL será declarada vencedora.

4.7 - Será de inteira responsabilidade da licitante contratada, as despesas diretas ou
indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras
que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta
licitação ficando, ainda, o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício com os
mesmos, sem qualquer solidariedade do CRM-PR.
4.8 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título, devendo os serviços
respectivos, serem fornecidos ao CONTRATANTE sem ônus adicionais;

4.9 - Já será retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante a Instrução
Normativa SRF n.º 306/03 bom como a Instrução Normativa SRF 480/04.

4.10 - Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.

4.11 - Não será aceita a oferta de descontos escalonados, condicionados a prazos de
pagamentos.

4.12 - A proposta será considerada completa, abrangendo todos os custos com mão- deobra, e outros custos, necessários à boa execução dos serviços constantes no objeto desta
licitação.
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4.13 - A omissão de qualquer despesa necessária a execução dos serviços constantes do
objeto será interpretada como já inclusa no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo
após a abertura das propostas, ou durante a prestação do serviço.

4.14 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus anexos, seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
4.15 – Na proposta de preços, o proponente deverá levar em conta o MENOR PREÇO
GLOBAL.

4.16 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo, a Proposta de
Preço e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada
de acordo com a Lei que regulamenta o Pregão, e em conformidade com este Edital e seus
anexos, no local e horário já determinados.

5.2 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes.
5.3 - Serão abertos os envelopes contendo a "PROPOSTA DE PREÇO”, sendo feita sua
conferência e posterior rubrica.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1 – Serão proclamados pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de
maior taxa de desconto total geral, e os proponentes que apresentarem as propostas com
taxas até 10% inferiores àquele. Se não houver pelo menos três ofertas de acordo com essa
condição, serão proclamados os proponentes que apresentarem as melhores ofertas, até no
máximo de 3 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
6.2 – A classificação das propostas será pelo critério de menor preço GLOBAL.
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6.3 - Aos licitantes proclamados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor
preço.
6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.
6.5 – Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas
no objeto deste Edital e seus anexos.

6.6 - Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições
habilitatórias do proponente que a tiver formulado;

6.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos.

6.8 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto deste Edital e seus Anexos.

6.9 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes.

6.10 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus anexos, a Proposta será desclassificada.

6.11 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
Proposta específica, prevalecerão as da proposta.

6.12 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e
seus anexos.
7 - DA HABILITAÇÃO:
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7.1 – Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual,
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no edital.
7.2 – O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para participar
da presente licitação:
Relativos à Habilitação Jurídica:

a- Registro comercial, para empresa individual;

b- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;

c- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

d- O proponente lavrar declaração, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência
contratual caso venha a ser contratado pelo CONTRATANTE.

e- Declaração de que se responsabiliza por todos os custos inerentes à resolubilidade de
quaisquer problema/sinistro dos produtos durante o tempo de garantia dos produtos
ofertados.
Relativos à Regularidade Fiscal:

a- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ);

b- Declaração de regularidade perante as Fazendas Federal (inclusive certidão negativa da
dívida ativa), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

c- Declaração de regularidade perante a Seguridade Social (INSS);,

d- Declaração de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
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As declarações que foram disponibilizadas pela internet, terão plena validade desde que
dentro do prazo de 30 dias, salvo especificação própria referente à validade. As demais
certidões em que NÃO CONSTE prazo de validade, terão validade de 90 (noventa) dias.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

8.1- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em
órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para
conferência pelo Pregoeiro.
8.2 – A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, deverá apresentar
também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.3 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

8.4 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos deverá o Pregoeiro considerar o proponente
inabilitado.

8.5 - Documentos apresentados com a validade expirada, acarretará a inabilitação do
proponente.
8.6 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar no
prazo fixado para sua assinatura, certidões negativas da seguridade social, bem como de
tributos federais, estaduais e municipais.

09 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

9.1 - Até 03 (três) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.
9.2 – O pregoeiro deve decidir sobre a petição no prazo de 24 horas.
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9.3 – Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
10 - DOS RECURSOS:
10.1 – Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da
síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no
prazo de 3 (três) dias úteis.

10.2 - Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro
concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
Comissão Permanente de Licitação do CRM-PR.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. Se o proponente vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, a sessão
será retomada e os demais proponentes chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo
nas mesmas condições da proposta vencedora, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis:

a- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

b- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c- Multa pecuniária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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12 - DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES:

12.1 O pagamento será à vista, faturado em até 28 dias após a entrega do objeto da
licitação.
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de, no interesse da Administração,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;

13.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o CONTRATANTE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

13.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

13.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.

13.6 - Acompanham este edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Minuta de Contrato.
13.7 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.

13.8 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no
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endereço constante no timbre deste edital, até dois dias úteis antes da data de abertura do
Edital.

13.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a
obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

13.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, com exclusão de qualquer outro.

13.11 Em caso de divergência entre o edital e o termo de referência, valerá o qual foi mais
vantajoso ao CRM-PR.
14 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 – Rubrica nº 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição /Desenvolvimento de Software.
15 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

15.1 - As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas
fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais
pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

15.2 - A fiscalização dos serviços será efetuada na forma estabelecida na anexa minuta de
contrato, cabendo à administração rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em
desacordo com as condições contratuais.
Curitiba, 17 de agosto de 2015.

ADV. MARTIM AFONSO PALMA
Pregoeiro Oficial do CRM-PR
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Do Objeto
Aquisição de equipamento para firewall tipo Appliance da marca Aker Box
Enterprise 837 com Spare e software para Aker Enterprise 837 com atualização de
firmware por 03 anos.
Justificativa da contratação
O firewall é uma solução de segurança que controla o acesso entre servidores
e estações locais de uma rede local e as conexões oriundas ou destinadas à
internet. É composto por hardware e software que permitem a aplicação de políticas
de acesso, definidas com base na política de segurança, normativos e necessidades
de acesso aos dispositivos conectados pelo firewall.
Atualmente, o CRMPR possui solução de firewall baseada em 1 (um)
equipamento marca Aker, modelo Box NA-820, utilizado para executar as funções de
proteger e controlar os acessos entre os computadores do CRMPR, Internet e
manter VPN entre CRMPR e CFM.
Esta solução foi adquirida em 2012, e desde sua instalação funcionou em
conformidade suas especificações, satisfazendo as expectativas. Porém, as
garantias de hardware e de atualização de software, válidas pelo período de 3 (três)
anos, irão vencer em 2015. Além disso, a reestruturação da rede do CRMPR
ocorrida após aquisição de solução Aker em 2012 permitiu a implantação de novos
serviços, entre eles a interligação entre delegacias e CFM em modo VPN.
A necessidade de manter a solução de segurança atual e contar com os
serviços de atualização justifica-se uma vez que grande investimento foi realizado
nesta solução e o modelo com contratação TRADE-IN da Aker nos permite garantir
descontos em sua atualização bem como garantir que não haja gastos extras na
instalação de qualquer outra solução no que tange infraestrutura, configurações,
conexões e compatibilidades entre sistemas. Os serviços de suporte técnico e
extensão das garantias permitirão manter a solução atualizada e em pleno
funcionamento durante o período de sua vigência, prolongando sua vida útil – e
consequentemente – preservando o investimento realizado anteriormente na sua
aquisição e capacitação da equipe.
Fundamentação do objeto da contratação
Futuras atualizações serão necessárias, pelas razões descritas abaixo:
Segurança: novas proteções, presentes nas versões mais atuais dos firewalls de
rede, são necessárias para combater modalidades novas de ataques e ameaças;
Desempenho: além do aumento do número de computadores e também do
aumento do volume de tráfego de dados de cada um deles na rede do CRMPR
(crescimento quantitativo), novas aplicações e protocolos de rede já estão em uso e
outros serão implantados no futuro, o que exige desta plataforma desempenho
superior para tratar as conexões de rede;
Confiabilidade e disponibilidade: como o equipamento em questão funciona no
perímetro entre a Internet e a rede do CRMPR, a interconexão entre estas duas
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redes dependem do perfeito funcionamento do firewall. É de fundamental
importância dispor de equipamento cujo hardware e software sejam atuais e cuja
vida útil restante não comprometa o funcionamento da rede a curto e médio prazo.

Especificação técnica
Qtde

Descrição

02

APPLIANCE AKER FIREWALL BOX ENTERPRISE 837 AXIOMTEK NA560 [COM PROCESSADOR, MEMÓRIA DE 4GB DDR3 E HD DE 320GB
2,5]

01

SOFTWARE/FIRMWARE
AKER
SUBSCRIPTION
FIREWALL
ENTERPRISE 837. CONTEMPLA ANTIVÍRUS, ANTISSPAM, IDS/IPS,
FILTRO DE CONTEÚDO (AV, ASM, AWCA, IDS), COMPATIBILIDADE
AUTENTICAÇÃO SAMBA 4 OU SUPERIOR - 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO.

Entrega
A empresa vencedora deverá entregar o produto adquirido no certame na rua
Victório Viezzer 84 – Curitiba – PR, sem custa a contratante em até 45 dias da
assinatura da homologação.

Instalação
A empresa vencedora no ato de entrega do produto, deverá agendar com o
gestor, data e hora para instalação, configuração (entenda-se configuração qualquer
ato que venha a ser necessário para o pleno funcionamento da solução CRMPR,
tais como VPN, autenticação de usuários, proxy, backups entre outros) sem custas a
contratante e retirada do produto NA-820.
Disposições Gerais
O modelo de venda TRADE-IN da empresa Aker prevê recolhimento do
equipamento antigo da contratante, neste caso Appliance Aker NA-820.

Garantia
Garantia de hardware de 3 (três) anos, incluindo peças.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO
N.º
**/2015
DE
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO PARA FIREWALL TIPO APPLIANCE DA
MARCA AKER BOX ENTERPRISE 837 COM SPARE E
SOFTWARE PARA AKER ENTERPRISE 837 COM
ATUALIZAÇÃO
DE
FIRMWARE
POR
03
ANOS,
CELEBRADO ENTRE O CRMPR E EMPRESA **********,
NA FORMA ABAIXO.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ, Entidade de
Fiscalização da Profissão Médica, instituída pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de
1957, com sede na Victório Viezzer, 84, CEP 80810-340 – Curitiba -PR, CNPJ sob o n.º
75060129/0001-94, por intermédio de seu representante legal, consoante delegação de
competência conferida pela Lei n.º 3.268/57, neste ato representado pelo seu Presidente
DR. ********, devidamente registrado no CRMPR sob n.º *** doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a EMPRESA ***********., CNPJ ****** com sede
na Rua *****, CEP ******, ****, neste ato representado pelo SR. *********, SócioAdministrador, portadora do RG *****-PR e do CPF *****, doravante denominado
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato, com fulcro na Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações mediante as seguintes Cláusulas e condições:
Cláusula Primeira: DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem como objeto a aquisição pelo CONTRATANTE
de equipamento para firewall tipo Appliance da marca Aker Box Enterprise 837 com
Spare e software para Aker Enterprise 837 com atualização de firmware por 03 anos,
conforme descrição contida no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 09/2015.
Parágrafo Primeiro:
Faz parte deste contrato a íntegra do Processo de Pregão Presencial
CRM/PR n. 09/2015.
Cláusula Segunda: DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela aquisição do objeto
deste contrato, a quantia de R$ **** (*********) , irreajustáveis, ou seja, em até dez
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dias úteis após o ACEITE dado pelo funcionário responsável pelo Setor de Informática do
CRM/PR, Sr. ********, com a apresentação da nota fiscal, na qual incidirá os impostos
cabíveis à espécie.
Parágrafo Primeiro
Será de inteira responsabilidade do CONTRATADO as despesas diretas
ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto
desta licitação, ficando ainda o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício
com os mesmos, sem qualquer solidariedade do CRMPR.
Cláusula Terceira: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 O CONTRATADO oferecerá garantia de hardware de 3 (três) anos,
incluindo peças..
3.1.1 A contratada deve custear todas as suas despesas com
transporte e alimentação.
3.1.2 A previsão da necessidade de ferramentas/sistemas especiais
para a execução dos serviços.
3.1.3 Responder a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos
serviços.
3.1.4 Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidam
sobre a prestação de serviços de que trata esse Termo, bem como a respectiva emissão
de Nota Fiscal.
3.1.5 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar ao
CRM-PR, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização.
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3.1.6 Em caso de constatação de vícios, defeitos ou incorreções
decorrentes da execução do serviço, a contratada deverá reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado.
3.1.7 Mediante comprovação a ser apurada pelos representantes das
partes, qualquer prejuízo ou dano pessoal e/ou material que possa advir direta ou
indiretamente da execução dos serviços deverá ser respondida pela contratada, que
deverá indenizar o Conselho ou terceiros envolvidos.
3.1.8 A contratada é responsável por toda e qualquer despesa que
seja necessária para a execução do serviço e/ou que seja proveniente deste, durante
toda a vigência do contrato.
3.1.9 A empresa deve assumir de forma total e exclusiva a
responsabilidade por qualquer dano causado ao CRM-PR ou a terceiros.
3.1.10

Efetuar

a

entrega

dos

serviços,

de

acordo

com

as

especificações e prazos estabelecidos neste Termo de Referência por perdas e danos que
vier a causar ao CRM-PR ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita;
3.1.11 Em nenhuma hipótese poderá a empresa fornecedora veicular
publicidade acerca do objeto a que se refere a presente licitação;
3.1.12 A empresa fornecedora sujeitar-se-á às disposições do Código
de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;
3.1.13 Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou
supressões que fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado contratado, conforme o parágrafo primeiro do art. 65 da Lei n.º 8.666, de
1993;
3.1.14 Arcar com todas as despesas com tributos federais, estaduais
e municipais, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto, enquanto
perdurar a vigência do contrato, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;
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3.1.15 Manter, durante toda a vigência do contrato todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas;
3.1.16 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;
3.1.17 O CRM-PR não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.
3.1.18. Fornecer os esclarecimentos julgados necessários sobre os
serviços contratados pela Contratante.
3.1.19.

Dar

assistência

técnica/operacional

à

Contratante,

por

telefone ou internet, de segunda à sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados, naquilo
que for indispensável para o uso adequado do software.
3.1.20. Arcar com os custos de desenvolvimento e manutenção
necessários para o funcionamento do software em sua sede, sem qualquer tipo de ônus
adicional para a Contratante.
3.1.21. Armazenar e manter o software na Internet disponível ao
acesso durante 24h por dia nos 7 dias da semana.
3.1.22. A Contratada poderá alterar o software e/ou implantar novos
recursos desde que não venha a prejudicar o funcionamento do Sistema e ofender o
objeto deste contrato.
Cláusula Quarta: DA MULTA
O não pagamento da compra e venda na data acertada no presente
instrumento importa na multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do débito vencido,
além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Cláusula Quinta: CONDIÇÕES GERAIS
O CONTRATADO não se responsabilizará pelos danos causados no
equipamento por negligência do CONTRATANTE, ou, ainda, por problemas decorrentes do
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seu mau uso conforme as normas técnicas constantes de manual que acompanha o
produto.
Parágrafo Primeiro:
A garantia envolve os meios de transporte para resolubilidade de
eventual problema no equipamento, tendo como base a Sede do CRM-PR, em Curitiba.
Cláusula Sexta: DO PRAZO
O presente contrato tem um prazo de vigência correspondente ao da
garantia do objeto.
Cláusula Sétima: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Rubrica CRM-PR nº ************
Cláusula Oitava: FORO
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO
as partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, com
exclusão de qualquer outro, contrato este que será impresso em três vias, e publicado no
Diário Oficial às expensas do CRMPR.
Curitiba, ** de **** de 2.015.
DR. *************
PRESIDENTE DO CRM-PR - CONTRATANTE

SR. ******
********** - CONTRATADO

TESTEMUNHAS

********* RG. ******-PR
********* RG. ******-PR
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