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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N°27/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 19 de Junho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Renovação de Licenças de uso do software
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de solução Antivirus,
com o objetivo de prover segurança, proteção e automação no monitoramento das
aplicações e arquivos, minimizando a contaminação por virus, rnalwares, trojans,
spywares e outras ameaças virtuais, de forma a garantir a continuidade dos serviços
executados pela Camara Municipal de Londrina (CML).

2 As especificações dos equipamentos e quantidades são as seguintes:

Item Descrição Quantidade

1

L

Renovação de Licenças de uso do software SYMANTEC
ENDPOINT PRO IECTION incluindo suporte técnico e direito
de atualizações de versão, definições de virus, releases, vacinas
e patches de correção pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

152

SEÇÃO!! — JUSTIFICATIVA

3 Com a popularização da internet, pôde-se observar que ocorreu um aumento
significativo na disseminação de virus e arquivos maliciosos pela rede. Um simples
clique em um arquivo recebido por e-mail pode levar a contaminação de toda a rede,
arquivos importantes podem ser acessados, modificados ou, até mesmo, excluídos sem
autorização, informações sigilosas podem ser furtadas, acarretando sérias
consequências.

4 Na Câmara Municipal de Londrina (CML) grande parte dos procedimentos executados
são realizados por meio da Intranet. Os arquivos encontram-se armazenados na rede e
são acessados pelos usuários que possuem autorização especifica. Além disso, o público
externo também tem a possibilidade de consultar projetos, leis, informações das sessões,
dos vereadores e da CML pela Internet.

5 Diante desse contexto, um acesso indevido aos arquivos pode gerar graves prejuízos
para a CML. Sendo assim, é de suma importância a contratação de uma solução de
proteção eficaz, com o objetivo de garantir a segurança das aplicações executadas e a
fidedignidade das informações armazenadas e disponibilizadas para os usuários e o
público em geral. Deste modo, torna-se necessária a avaliação de elementos empíricos e
técnicos que justificam as atuais especificações.
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Termo de Referência: aquisição de sohição de antivirus 2

6 Primando pela segurança organizacional, a CML deve manter aplicativo de segurança
instalado e em pleno funcionando, minimizando os riscos de acesso indevido as
informações, arquivos e aplicações, que possam comprometer o funcionamento das
atividades da CML.

7 A CML utiliza as soluções da Symantec desde 2012, sendo que o contrato vigente
referente ao licenciamento de aplicações de segurança da Symantec é o Contrato
Administrativo n° 42/2014, decorrente do Pregão Presencial n° 22/2014. Vale destacar
que esse Contrato Administrativo finalizou em Janeiro de 2018, sendo necessário
realizar a renovação dessas licenças, para evitar falhas de segurança no acesso as
informações e aplicações existentes na CML.

8 A utilização da atual solução de segurança Symantec na infraestrutura de TI da CML
caracteriza- se, tecnicamente, por serem produtos de eficiência comprovada, provendo a
integração de suas ferramentas de segurança, garantindo console único de manutenção,
alerta e mitigação de eventos de segurança.

9 Dado o atual parque instalado em produção e em pleno funcionamento com produtos de
Segurança da Symantec na CML, não é econômica e tecnicamente viável a substituição
da solução implantada, sob o risco de perda de conhecimento tecnológico e demora na
absorção de nova tecnologia, o que poderia causar um lapso temporal de segurança e
acessibilidade à informação.

10 Cabe ainda ressaltar que a manutenção da atual solução de antivirus justifica-se pela sua
estabilidade, pois, desde sua implantação, não se tem noticias da ocorrência de virus e
outras pragas virtuais na rede de computadores da CML. Sendo assim, uma mudança
pode ser um risco desnecessário, além de causar transtornos com incompatibilidades
entre sistemas.

11 Além disso, em que pesem a existência de outras soluções similares, conclui-se que a
escolha da manutenção da solução atualmente implantada, com atualização tecnológica
trará à CML os seguintes beneficios:

11.1 Aproveitamento da expertise da equipe técnica na solução atualmente implantada;
11.2 Baixo custo na absorção de novas tecnologias, tendo em vista a familiaridade com a

solução já implantada;
11.3 Obtenção de preço mais vantajoso em detrimento de contração de nova solução;
11.4 Redução do tempo de implantação, tendo em vista que a solução já se encontra

operacional, e as máquinas clientes já estão perfeitamente integradas com a aplicação
de gerenciamento instalada em máquina servidora;

11.5 Eficiência do trabalho, diminuindo custos administrativos;
11.6 Aumento da eficiência contra as vulnerabilidades, segurança, proteção e

autenticidade de dados sensíveis da organização, controlando pró-ativamente todos
os pontos possíveis de acesso não autorizado as informações sensíveis (endpoint,
rede e storage);

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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Termo de Referência. aquisição de solução de antivirus 3

12 Pelo exposto, não restam dúvidas quanto à necessidade, possibilidade e legalidade dessa
contratação, uma vez que, amparados em motivos de ordem técnicas, ficou demonstrado
que na hipótese, se mostra mais vantajoso para a administração continuar utilizando a
solução já existente e em perfeita aplicação na CML, do que sua substituição por outras
soluções, tendo em vista os princípios da economicidade e supremacia do interesse
público, nos termos da Lei.

13 Sendo plenamente justificável esta contratação, tratando-se a marca de mero requisito
de compatibilidade e de manutenção do pleno funcionamento de suas funcionalidades, é
preciso a definição do período de atualização. Considerando as ofertas de mercado
(atualização de 1, 2 ou 3 anos), justifica-se a escolha pelos 3 (três) anos de atualização
pelos argumentos apresentados as seguir:

13.1 É uma solução essencial e de uso continuo, uma vez que todo ano sera necessária a
contratação de solução de antivirus;

13.2 A onerosidade para a realização do procedimento licitatório sera minimizada,
permitindo o atendimento de uma necessidade continuada de maneira racional,
atendendo a eficiência e economicidade;

13.3 Como pode ser constatado na figura 1, o custo por urna atualização de três anos
representa o acréscimo de 79% (setenta e nove por cento) da atualização por um ano.
E o custo de três contratações de atualizações por um ano representaria urna elevação
em 67% (sessenta e sete por cento) comparado ao valor unitário da licença de 3 (três)
anos, conforme levantamento no site do fabricante, no link:
https://www.symantec.com/smb/endpoint-protection, apresentado na figura 1, e que
acompanha a presente justificativa.

SMALL BUSINESS PRODUCTS

VOLUME AND TERM DISCOUNTING

Quantity 1 -24 25 -49 50.99 100.24* 250-350

1 Year $54.18' $43.34' 541 72' S39.55' 53634'

2 Years $85.14* $68.11' $65 56' S62.15' 557 90'

3 Years $97 52' $78.02' 575 09' $71.19' $66 31'

Md additional years to save more.

1 Year Essential Support

BUY NOW $54.18

• Prdes shown may be StattPC1 to change Fine, pricing eq“ me conferred upon order placement Unit orrces displayed are
rounded to 2 deouea's but the tidal once uses percentage to accurate4y caleulytur the volume and tern, chscount Because ot
this you rthght fond weal, va,auons .......the total p,oe and rnoloolymy nlr pis,, and puantny

Figura 1. Valores para o licenciamento de solução de segurança.
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SEÇÃO III — DA GARANTIA E DO SUPORTE TÉCNICO

14 0 suporte técnico sera feito mediante atendimento telefônico (número local ou 0800) ou
correio eletrônico, com objetivo de solucionar problemas de funcionamento e
disponibilidade da solução e de esclarecer dúvidas relacionadas ao uso e atualização dos
produtos.

15 A Camara Municipal de Londrina terá direito a um número ilimitado de solicitações de
suporte.

16 0 suporte deverá ser prestado em regime de 8h por dia, 5 (cinco) dias por semana,
durante o horário de 8 as 12h e das 14h as 18h;

17 Os serviços de suporte poderão ser prestados remotamente, por meio de chamada
telefônica ou e-mail.

18 As solicitações de suporte técnico deverão ser respondidas em até 1 (um) dia útil —
tomando como referência o expediente da Camara Municipal de Londrina e os feirados
a que se sujeita.

SEÇÃO I

I V— DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

1 Os arquivos de licença e certificados do fabricante com datas de inicio e término da
prestação do serviço de suporte e do direito de atualização de versão deverão ser
entregues pela Contratada em até 30 dias após a assinatura do contrato.

2 Os números de atendimento telefônico e correios eletrônicos, bem como a indicação do
endereço URL por meio do qual os arquivos de instalação serão obtidos, deverão ser
comunicados pela Contratada em no máximo 30 (trinta) dias corridos após a assinatura
do Contrato.

3 Os arquivos de licença deverão ser disponibilizados para a Camara Municipal de
Londrina em meio digital.

4 Todas as licenças e certificados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro
Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Parana,
CEP: 86015-903, no horário das 13 horas as 19 horas, de segunda a sexta-feira.

5 A Contratada arcará com os custos da entrega;

6 A Contratada se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

7 Servidor lotado no Departamento de Informática da Camara Municipal de Londrina

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto
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poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

8 0 "aceite- implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a data
da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

9 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Informática em 15 (quinze) dias úteis a partir do
recebimento provisório.

10 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do produto
entregue às especificações e as qualificações dos materiais entregues, de conformidade
com o exigido neste Termo de Referência, Edital, e corn o constante da proposta de
preços do licitante vencedor.

11 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

SEÇÃO V — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12 A Contratada obriga-se a:
12.1Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
12.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto

do presente termo de referência;
12.3 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira

clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;
12.4Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

12.5Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de
Registro de Preço;

12.6Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.7Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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SEÇÃO VI— OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

13 A Contratante obriga-se a:
13.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

13.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

13.3Efetuar o pagamento no prazo previsto.

SEÇÃO VII— CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa Contratada em até 5 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento definitivo dos itens requisitados de acordo com as
necessidades dos departamentos desta Casa.

6

15 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor
lotado no Departamento de Informática da Câmara Municipal de Londrina, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

16 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

19 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

21 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, corno forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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Londrina, 20 de abril de 2018

Mitio Yo hida
Gerente do Departamento de Informática

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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Assunto: CML/ORÇAMENTO/ANTIVIRUS
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 10/05/2018 18:00

12/1111.1/.Para: destinatarios-nao-revelados: ; ri> -(A 161E/41 '')3W 1336
BCC: ricardo.lima@camss.group, egbertoc@sofhar.com.br

1 1_ 1 2/43 530Wq q1ict-21.168
Boa tarde,

A Camara Municipal de Londrina pretende adquirir licenças do antivirus da Symantec, caso
tenham interesse em participar do procedimento de compra, por favor, elabore orçamento em
face do termo de referência em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

1. TRO1 - ANTI VIRUS.pdf 191KB

1 de 1 23/05/2018 14:03



Re: CML/ORÇAMENTO/ANTIVIRUS
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Assunto: Re: CML/ORÇAMENTO/ANTIVÍRUS
De: "Ricardo Lima" <ricardo.lima@camss.group>
Data: 21/05/2018 11:41
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
CC: "Mitio Yoshida" <mitioyoshida@cml.pr.gov.br>, vitor.a1ves@lb2.com.br

Anderson, Bom dia.
Com esta escalada do dólar, as coisas se compeliram doo ponto de vista de cotacao pois o referido
produto é importado.
Estamos em contato com a Symantec em Dever/COlorado (USA) para conseguir uma melhor cotacao
possivel.
De qualquer forma, teremos impactos nos precos finais em reais devido a esta elevação e instabilidade
do dólar.

Desta forma, precisamos de mais alguns dias para formatarmos uma proposta para a CML.

Atenciosamente,

Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br> escreveu:
Para: destinatarios-nao-revelados:
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 10/05/2018 06:00 PM
Assunto: CM L/ORÇAM ENTO/ANTIVIRUS

Boa tarde,

A Camara Municipal de Londrina pretende adquirir licenças do antivirus da Symantec, caso tenham interesse em participar do
procedimento de compra, por favor, elabore orçamento em face do termo de referência em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

[anexo "1. TRO1 - ANTIVIRUS.pdf" removido por Ricardo Lima/OneForce]

1 de 1 23/05/2018 14:03



CML/ORÇAMENTO/ANTIViRUS

Assunto: CML/ORÇAMENTO/ANTIVIRUS
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 14/05/2018 15:42
Para: governo@solonetwork.com.br

L-7 4 2(002-011
Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir licenças do antivirus da Symantec, caso
tenham interesse em participar do procedimento de compra, por favor, elabore orçamento em
face do termo de referência em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
• Técnico Legislativo

Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

1. TRO1 - ANTIVIRUS .pdf 191KB
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RES: CML/ORÇAMENTO/ANTIViRUS

•

•

Assunto: RES: CML/ORÇAMENTO/ANTIViRUS
De: Egberto Alves de Campos <egbertoc@sofhar.com.br>
Data: 23/05/2018 15:22
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Prezado Anderson,

Segue em anexo nossa proposta comercial, referente ao orçamento abaixo.
Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

sofhar
Egberto A. Campos
Licitações
egbertoc@sofharcom.br
www.sofharcom.br
55 41 3350-1336

Endereço: Rua Imaculada Conceição, 1430 I Tecnoparque PUCPR I Prado Velho I 80.215-182 I Curitiba-PR

ACESSE O SITE E
ACOMPANHE AS NOVIDADES
WWW.SOFHAR.COM.EIR

De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 18:00
Assunto: CM L/OFICAM E NTO/ANTIVf RUS

Boa tarde,

A Camara Municipal de Londrina pretende adquirir licenças do antivirus da Symantec, caso tenham
interesse em participar do procedimento de compra, por favor, elabore orçamento em face do termo
de referência em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

Proposta Comercial - CML.PDF 101KB

1 de 1 23/05/2018 15:23
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Camara Municipal de Londrina/PR (CIVIL)

A/C: Anderson Abe

(43) 3374-1273

andersonabe@cml.pr.gov.br

REF. Orçamento para Aquisição de Licenças Antivirus Symantec

ITEM

1

PROPOSTA DE PREÇOS

Descrição QTDE.

Renovação de Licenças de uso do software
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION incluindo

suporte tecnico e direito de atualizações de
versão, definições de virus, releases, vacinas
e patches de correção pelo deriodo de 36
(trinta e seis) meses.

1,52

VALOR VALOR TOTAL

UNITÁRIO (RS) I (R$)

R$ 505,00 RS 76.760,00

VALOR TOTAL (RS) I R$ 76.760,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos,

Dados da Proponente:

Sofhar Gestão & Tecnologia S.A.

• 
Rua Imaculada Conceição, 1430— Tecnoparque PUC-PR Prado Velho — Curitiba — PR — CEP 80215482
CNN. 80.534.423/0001-20

Curitiba, PR, 23 de maio de 2.018.

Egberto A. Campos

Licitações

(41) 3350-1336

egberToclpsofhar.com.br

n60.534.42310001-261
SOFHAR GESTÃO &

TECNOLOGIA S/A,
RUA IMACULADA CONCIVAÓ,

PRADO VELHO CEP 80,e4404

L CURITIBA - PR

- 013 LA-



CML/OKAMENTO/ANTIViRUS
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Assunto: CML/ORÇAMENTO/ANTIViRUS
De: "Ricardo Lima" <ricardo.lima@camss.group>
Data: 24/05/2018 16:47
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
CC: "Mitio Yoshida" <mitioyoshida@cml.pr.gov.br>, "vitor.alves@lb2.com.br" <vitor.a1ves@lb2.com.br>

Anderson / Mitio, Boa tarde.
Desculpem a demora mas estávamos revendo com a Symantec nos Estados Unidos a melhor condicao
para a CML. Houve mudança na lista de Partnumbers e precos de Abril para Maio.
Adicionalmente, esta questao de aumento e instabilidade do dólar cria um problema serio para
precipitarmos em reais, considerando que a cotacao que recebemos da Symantec é em DOLAR !!!

Segue então 2 arquivos a saber:

• Proposta LB2
• Condições e politicas de garantia e suporte da Symantec

Quais serão os próximos passos agora ?

Att.

Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br> escreveu:
Para: destinatarios-nao-revelados:
De: Anderson Abe <andersonabe©cml.pr,gov.br>
Data: 10/05/2018 06:00 PM
Assunto: CML/ORÇAMENTO/ANTIVIRUS

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir licenças do antivirus da Symantec, caso tenham interesse em participar do
procedimento de compra, por favor, elabore orçamento em face do termo de referencia em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

[anexo "1. TRO1 - ANTIVIRUS.pdf" removido por Ricardo Lima/OneForce]

Anexos:  

Proposta LB2 - Licenças Symantec - CML vl.pdf_ 
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• COMO A LB2 VAI AJUDAR A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

•

NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS SYMANTEC

CÂMARA MUNICIPAL
DE LONDRINA

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204- Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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PROPOSTA COMERCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C Mitio Yoshida

Prezados Senhor,

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial para
fornecimento do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION conforme termo de
referência de 10 de maio de 2018.

Consideramos que nossa proposta atende aos requisitos apresentados pela Câmara
Municipal de Londrina, desde já nos colocamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

Agradecemos pela oportunidade.

Ricardo Lima
LB2 Consultoria
Executivo de Vendas
+55 (43) 3305.5300 I 99119.2468
ricardo.lima@camss.group 

Fabricio Braz
LB2 Consultoria
Gerente de Operações
+55 (43) 3305.5300 I 99912.2110
victor.machado@lb2.com.br 

LB2 Consultoria
Av. Higiendpolis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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1. Quem é a 1132?

A LB2 é uma integradora de produtos e serviços de TI.
Nossas soluções em tecnologia envolvem produtos e serviços que potencializam a in-
fraestrutura de TI de nossos clientes. Todas as soluções são personalizadas, planejadas
para atender perfeitamente as necessidades operacionais apresentadas.
O proposito de nossos serviços é visualizar as melhores práticas e procedimentos de
tecnologia cabíveis às empresas, com a finalidade de transformar seus negócios. Te-
mos como objetivo elevar ao máximo o desempenho dos recursos destinados à area
de TI para proporcionar o máximo potencial dos recursos humanos que utilizam esta
tecnologia.

Implementando soluções estratégicas de TI, garantimos a disponibilidade, a confiabili-
dade e a acessibilidade de sistemas de informação. Por consequência, nossos serviços
fazem com que nossos clientes detenham de grande vantagem competitiva em seus
segmentos de mercado.

-Lex/ tee/.

LB2 Consultoria
Av. Higien6polis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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2. Parcerias Comerciais LB2

A LB2 implementa produtos e serviços provenientes dos melhores fabricantes de
hardware e software do planeta. Isso mostra a competência da nossa equipe e a
transparência em zelar sempre pelo melhor resultado entregue aos nossos clientes.
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LB2 Consultoria
Av. Higien6polis 1601, sala 1204- Londrina PR
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3. Corpo Técnico e Certificações
A LB2 implementa produtos provenientes dos fabricantes lideres de hardware e sof-
tware em tecnologia da informação. Isso apresenta a competência da nossa equipe e a
transparência em zelar sempre pelo melhor resultado entregue aos nossos clientes.

Algumas de nossas certificações:

• ITIL EXPERT

• ORACLE CERTIFIED PROFESSIONAL

• SOLARIS CERTIFIED PROFESSIONAL

• VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL

• MICROSOFT MCSE SQL SERVER EXPERT

• IBM ENTERPRISE STORAGE TECHNICAL SUPPORT

• MICROSOFT MSCA WINDOWS SERVER ASSOCIATE

• IBM CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR — IBM SAMETIME

• IBM CERTIFIED SYSTEMS ADMINISTRATOR — IBM CONNECTIONS

• IBM CERTIFIED ADVANCED SYSTEM ADMINISTRATOR — NOTES AND DOMINO

• IBM CERTIFIED ADVANCED APPLICATION DEVELOPER — NOTES AND DOMINO

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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4. Portfólio de Clientes 1B2 / Cases
Estes são alguns dos nossos clientes parceiros que fazem da LB2 uma referência estra-
tégica em tecnologia da informação.

Alguns de nossos clientes:
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Estes são alguns dos nossos clientes parceiros que fazem da LB2 uma referência estra-
tégica em tecnologia da informação.

LB2 Consultoria
Av. HigienOpolis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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5. Produto, Garantia e suporte:

5.1 — PRODUTO

Partnumber Descrição QTDE

SEP-NEW-100-250 Endpoint Protection, License, 100-249 Devices 152

✓ Produto acima refere-se a renovação do contrato:

o Customer Number: 58372070
o Symantec Agreement (SAN): LQN8JLEXP
o Customer Reference: Disti / Cust PO: 4300067602
o Serial Number: M1829788833
o SKU 070-52004
o Cliente: Camara Municipal de Londrina
o Numero do cliente: 795277089

• 0 período desta renovação é para 36 meses;

5.2 — GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

,7 A garantia e o suporte técnico estão sob total responsabilidade do fabrican-
te, não cabendo nenhum tipo de ônus e/ou responsabilidade à LB2.

✓ As condições de garantia e suporte estão definidas pelo fabricante no do-

cumento: Symantec Maintenance Policy Handbook - External 2.1.pdf

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204- Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1. Condições de Preço:

R$ 27.435,06 (Vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos)

2. Condições de Pagamento:

✓ Emissão: a fatura será emitida com o envio do produto;

✓ Forma de Pagamento: Boleto ou Ordem Bancária de Crédito;

✓ Prazo de Vencimento: 5 dias. Sera considerado como data do pagamento o dia
em que constar o crédito na conta corrente da LB2;

• Impostos e Taxas: Todos os custos com impostos e taxas estão inclusos nos valo-
res apresentados;

3. Prazo e Condições de Entrega:

Prazo de entrega: até 15 dias úteis após formalização de compra pela CML;

✓ Entrega: Consideramos como data de entrega, o envio digital ou físico das

licenças;

4. Validade da Proposta
A presente proposta tem validade até 28/05/2018 as 18:00hs. Após este período a
contratada deve ser consultada para reavaliar os valores expostos no documento.

No aguardo de seu pronunciamento sobre a proposta descrita acima, no caso de sua
aprovação, preencher na última pagina os campos e assinar nas respectivas lacunas,
como também rubricar todas as folhas desta proposta.

LB2 Consultoria
Av. HigienOpolis 1601, sala 1204- Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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CONFIDENCIALIDADE E DEMAIS CONDIÇÕES

Abrangência
Esta proposta somente contempla serviços de qualquer natureza se em seu corpo isto for citado
explicitamente. Nenhum produto ou serviço que não esteja explicitamente citado no escopo faz
parte deste fornecimento, ainda que seja necessário a operação dos produtos ou a realização dos
serviços aqui descritos. Toda alteração de escopo após o inicio do projeto e que implicar em esfor-
ços adicionais será objeto de nova proposta comercial a ser solicitada pelo CLIENTE.

Responsabilidade Restrita
A responsabilidade da LB2 por eventuais danos, prejuízos ou cessão de lucros, diretos ou indiretos,
causados pelos produtos ou decorrentes dos serviços prestados, restringe-se àqueles aos quais
comprovadamente der causa, limitando-se ao valor do serviço fornecido.

Propriedade Intelectual
Esta proposta considera o respeito às seguintes restrições quanto à propriedade intelectual dos
resultados destes serviços, bem como dos elementos utilizados para seu desenvolvimento. Todos
os termos apresentados são válidos se e somente se todos esses aspectos forem observados.

As metodologias a serem aplicadas nos serviços são definidas pela LB2, que é a
detentora de sua propriedade intelectual, e corresponde a um de seus ativos. Essa
metodologia não será repassada ao CLIENTE, através de qualquer meio;
A propriedade de todos os itens produzidos dentro do escopo desta proposta é do
CLIENTE. Assim, itens como modelo de dados, código-fonte (que não de componentes
de terceiros ou da própria LB2), massa de dados para população de bases de dados,
scripts de compilação e montagem da aplicação, documentos como especificação de
requisitos ou plano de testes serão propriedade exclusiva do CLIENTE;
A propriedade intelectual de todos os softwares adquiridos pelo CLIENTE, como
sistema operacional, servidores de aplicação, etc. junto a terceiros, estará sujeita ao
acordo estabelecido entre as partes na transação de compra e venda.

Sigilo e Confidencialidade
O conteúdo deste documento é estritamente confidencial e destina-se exclusivamente ao CLIENTE,
não devendo ser revelado fora de sua organização. Não pode ser duplicado, repassado a terceiros
ou publicado, no total ou em partes, para qualquer propósito que não de avaliação da proposta ou
para acompanhamento dos serviços contratados. A LB2 e o CLIENTE se comprometem em manter
sigilo sobre as informações trocadas e geradas durante a execução das atividades da presente pro-
posta e ainda, não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as informações trocadas a ter-
ceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento destes serviços.

Interrupção momentânea nos serviços
Em caso de alguma necessidade de paralisação nas atividades desta proposta, desde que seja devi-
damente justificada, o CLIENTE deve notificar com 15 (quinze) dias de antecedência a LB2 infor-
mando do prazo previsto de retorno. Quando o CLIENTE indicar a necessidade de retorno das ativi-
dades, a LB2 deverá informar uma data, que pode ser efetiva em até 30 dias úteis.

LB2 Consultoria
Av. Higien6polis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA
LB2 Consultoria.

At. Sr. Ricardo Lima

Ref.: Proposta No. RL20180524-1

A Câmara Municipal de Londrina, através de seu representante legal, abaixo relacionado, estará
autorizando o fornecimento e faturamento dos produtos e serviços discriminados nesta proposta e
conforme o item Condições Gerais de Fornecimento, quanto a (por favor, escolha uma das seguintes
opções) :

Opção 1: ( ) Aceite formal desta proposta comercial por nossos representantes, por meio de sua
assinatura ou confirmação eletrônica de sua aceitação.

Opção 2: ( ) Aceite formal desta proposta comercial por nossos representantes e emissão de uma
ordem de compra por nosso departamento interno, sendo que os fornecedores aqui participantes estão
desde já autorizados a proceder com a colocação do pedido em seu fornecedor e faturamento dos
produtos e/ou serviços, enquanto prosseguimos paralelamente com nossos processos internos.

Opção 3: ( ) Aceite formal desta proposta comercial por nossos representantes e emissão de uma
ordem de compra por nosso departamento interno, que os fornecedores aqui participantes estão
deverão aguardar confirmação de que nossos processos internos foram concluídos antes de proceder
com a colocação do pedido em seu fornecedor e faturamento dos produtos e/ou serviços.

Londrina,   de  de 2018.

Atenciosamente,

Responsável Camara Municipal de Londrina

Nome: 
Cargo: 
Fone: (

Carimbo CNI3.1:

Responsável LB2

LB2 Consultoria
Av. Higien6polis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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Guiding Principles
Maintenance is designed to protect and maximize a Customer's investment in Symantec products. This
Policy Handbook sets forth guidelines for doing business with Symantec and describes Symantec's
policies relating to the new purchase and renewal of entry-level Maintenance offerings for Symantec
products as follows:

• On-premises software (perpetually licensed and subscription)
• Hardware

The term "Maintenance" refers to the deliverables of Symantec's entry-level Maintenance offerings for
Software and Hardware products.

All policies referred to herein are applicable globally, and to all Symantec's Enterprise and Small
Business Customers. Where necessary, policy variations are indicated according to how Symantec
products are licensed and deployed.

Customers with questions related to any aspect of Symantec's policies should contact their reseller,
Symantec Sales Representative or Symantec Customer Care.

Policies documented in this document take precedence over the same policies documented elsewhere.
Symantec reserves the right to amend this Policy Handbook periodically.

Not in Scope
This policy does not apply to:

• Symantec's Consumer Security Products (formerly Norton)

• Online Services (any Symantec branded solution delivered over the Internet and/or hosted or
managed by Symantec and made available via a network). Information relating to the purchase
and renewal of Online Services is available in Appendix I.

• Software products acquired by Symantec pursuant to an acquisition of a company or product
line (each, a Merger & Acquisition company) are not included until such time as the products
from such Merger & Acquisition are designated by Symantec to be covered by this policy by
offering Symantec's standard Maintenance/Support offerings for such products.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1

Last Updated: Oct 25, 2017 Page 1 of 17
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Policy

Maintenance Offerings
This section describes Symantec's Maintenance offerings and the policies related to accessing and using
these offerings.

Entry-level Offerings
Symantec provides a range of entry-level Maintenance offerings for its software and hardware products:

On-premises Software Products (Perpetually Licensed & Subscription)
Symantec's entry-level offering, Essential Support includes the following deliverables as standard for
the Maintenance or Subscription term:
• Security Content Updates (for products that require such updates)
• Version Upgrades
• Product updates (patches, enhancements, fixes)
• 24X7 technical support by phone and online
• Online resources — MySymantec (first time users will need to create an account), Symantec

knowledge base, eLibrary, Connect

Maintenance is mandatory for all new Software Product purchases.

Maintenance is required on an ongoing basis and must be renewed for certain Software Products
that require Content Updates to function optimally in real time. View products that require content. 

Maintenance must be purchased and renewed on a per-license basis meaning that every perpetual
software license must have a corresponding Maintenance purchase.

Maintenance purchased or renewed for one product title cannot be used to support a different
product title.

Maintenance offerings and levels cannot be mixed for the same product title at the same Customer
location.

Hardware
Symantec's entry-level Hardware Support offerings provide a comprehensive set of support options
designed to meet Customer hardware needs. All options (Standard, Standard Plus, Advanced,
Premium, Premium Plus and Software Support) include the following:
• 24x7 technical support by phone and online
• Online resources — MySymantec (first time users will need to create an account), Symantec

knowledge base, eLibrary, Connect 
• Major, minor and maintenance releases of operating system software
• Hardware replacement services per the purchased Hardware Support option:

o Standard: Return to Factory (RTF)
o Standard Plus: Same Day Shipment (SDS)
o Advanced: Next Business Day Arrival (NBD)
o Premium: 4 Hour Arrival during Regular Business Hours (9x5x4hrs)

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1

Last Updated: Oct 25, 2017 Page 3 of 17
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o Premium Plus:4 Hour Arrival, 7 Days a Week (24x7x4hrs)

A corresponding Hardware Support option must be ordered at time of product purchase. Hardware
Support options can be purchased using the desired Service Level SKU.

Symantec requires that equipment of the same product type located at a Customer site, and
operating under the same operational requirements, (e.g., equipment in production, equipment in a
lab/test environment, etc.), is covered under the same Hardware Support level. The level of support
being renewed must match the original support contracted.

For equipment where the Hardware Support level already in place at a Customer site is not offered
as an available option, the available support option closest to the level already under contract must
be chosen. All Hardware Support options are not available for all equipment. Refer to Option 
Availability by Product. Symantec will only provide support for hardware product(s) under a
Hardware Support contract or covered under warranty, as identified by the Serial Number.

Secure One Services
For certain Symantec products, Customers may choose to avail of entry-level Maintenance offerings
from authorized Symantec Partners and not directly from Symantec. The Secure One Services Partner
Program allows partners with an existing technical support infrastructure and service business model to
team up with Symantec's Global Support Centers (GSCs) to offer post-sales technical support to end user
Customers (End Users). Such providers must be certified by Symantec to be continuing members of this
program.

Secure One Services providers sign support contracts with their End Users to provide frontline support,
and a corresponding backline support contract (Level 3 Support) with Symantec.
For more information on Symantec's Secure One Services Program, visit
https://www.symantec.com/partners/programs/secure-one or contact your Symantec Representative.

• 
Premium Support
For Customers who require a more advanced level of support, Symantec provides Premium Support that
focuses on timely, accurate issue resolution by placing a product family expert at the center of the
Customer's tailored support experience:

• Technical Account Manager (TAM): For a specific product family, the TAM provides technical
support, manages escalations, delivers case and system reviews, oversees environmental health
checks, and provides proactive services like upgrade planning and feature optimization.

• Customer Success Manager (Premium Support CSM): Some Customers may benefit from a CSM
in addition to (or instead of) a Technical Account Manager. The CSM does not provide technical
support directly for one family of products like a TAM, but rather coordinates a superior level of
support across the Symantec enterprise product portfolio. Customer calls to technical support
benefit from priority handling and the CSM manages escalations as necessary.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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Important Note: Premium Support is offered as an add-on to existing entry-level Maintenance (such as
Essential Support or any Hardware Support option). In order to receive Premium Support services for a
product family, Customers must have valid Maintenance coverage for all software and hardware titles in
that product family. Premium support is not a substitution for entry-level Maintenance. Therefore, every
Customer with Premium Support will have both an entry-level Maintenance entitlement and a Premium
Support entitlement on each product record; each with its own entitlement terms.

Wherever possible, it is recommended that the premium support offering term is co-termed with the
underlying entry-level Maintenance term.

Access to Maintenance Benefits
Customers must have current Maintenance in order to access Maintenance benefits including Content
Updates, Software Version Upgrades and Technical Support, both by phone and online ; and in the case
of hardware, hardware replacement/repair and Operating System upgrades.

If renewal is not completed prior to expiration, Customers have no further entitlement to, and may not
access any Maintenance deliverables beyond the expiration date of the Maintenance or Subscription
term.

Customers are reminded that use of Symantec products and services is pursuant to any Signed
Agreement or if no Signed Agreement, then the applicable Product License Agreement published at
https://www.symantec.com/contentisymantec/english/en/about/legal/repository and Symantec's
Compliance Policy at https://www.symantec.com/support-center/licensing-information.

View related policies and Technical Support documentation.

Mid-term changes to Maintenance Offerings/Levels
• Customers may upgrade (from Essential Support to Premium Support for software; or for

hardware, from a lower level Hardware Support option to a higher level Hardware Support
option, and to Premium Support) at any time during the current Maintenance term.

• Upgrades to premium support offerings are supported per the following requirements:
o Customers must have a current entry-level Maintenance offering (if underlying

Maintenance has lapsed the upgrade may not take place until the lapsed Maintenance
situation is rectified and Maintenance has been renewed).

o Customers must be current on all invoices
o Minimum purchase requirement of at least 12 months for the new offering

• Symantec will not provide refunds in relation to any mid-term Maintenance offering upgrades
(applies to both entry-level and premium offerings).

• Downgrades are not allowed during the Maintenance term. Customers must wait until renewal
to downgrade Maintenance offerings (applies to both entry-level and premium offerings).

• Customers on Symantec direct support contracts may not switch to a Secure One Services
support contract until the end of the current support term or at renewal time.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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End of Life & Maintenance Policy
A maximum single purchase of 60 months allowed, but this timeframe is subject to and must be within
Symantec's End of Life Policy for the associated Product. View Symantec's End of Life Policies for
software and hardware products on Symantec's Policy webpage.

General Purchase Conditions
This section deals with the purchase of new and renewal Maintenance and associated policies.

Minimum Term
Minimum 12 month Maintenance term required (unless product is due to End of Life within the 12
month term). Renewal terms of less than 12 months may be subject to a short-term renewal fee.

Maximum Term
Maximum of 60 months. This timeframe is subject to and must be within Symantec's End of Life Policy
for the associated product

Start Date
On-premises Software Products (Perpetually Licensed & Subscription)

The Maintenance/Subscription start date is as defined in the Entitlement Confirmation (usually the
order fulfilment date). For renewals, the start date is the day after the previous Maintenance/
Subscription expiration date.

Hardware
• All standard new Hardware Support contracts start at hardware shipment/fulfillment date.

An additional 30 day term is provided to accommodate delays due to shipping, handling or
customs. This applies to hardware new purchases only.

• For subscription products, the support start date is the order fulfillment date.

• Delayed Start Date
On-premises Software Products (Perpetually Licensed & Subscription)

Specific future start date requests are not allowed.

Hardware
Delayed or staggered contract start dates are not allowed for new support contracts.

End Date (Expiration Date)
The Maintenance/Subscription end date is defined in the Entitlement Confirmation (typically 12 months
after the Maintenance/Subscription start date).

Pricing
Enterprise Customers:

• Pricing for Enterprise Customers is per Symantec standard buying terms and conditions.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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• Qualifying Government and Academic Customer pricing is per specific SKUs.

Small Business Customers:
Pricing for Symantec's Small Business Customers is according to the tiered volume discount bands
available via the Express Buying Program.

Symantec reserves the right to increase its global MSRP pricing annually, without notice, with minimum
increases based on the U.S. Consumer Price Index (CPI) unless otherwise contractually agreed. This
applies to both new and renewal purchases for all Symantec products and services, including but not
limited to, perpetually licensed and subscription Software Products; Online Services; Consulting Services
& Hardware.

• Notification

•

Symantec works with its Channel partners and utilizes various methods to alert Customers to impending
renewals including email notifications and console alerts. Notification methods and cadence vary
according to region and Customer segment. Several of Symantec's Software Products issue automatic
alerts from the product's management console.

Quoting
• New Purchases: Quotes issued by Symantec for the new purchase of Symantec products that

include corresponding Maintenance are valid until the expiration date indicated on the quote.

• Renewals: Within 90 days prior to expiry of existing Maintenance, renewal quotations will be
provided to Direct Customers and Channel partners of Enterprise products as appropriate by
Symantec. Renewal quotes are valid until the expiration date indicated on the quote.

For uninterrupted Maintenance coverage, the renewal Purchase Order must be received at
Symantec prior to the Maintenance expiration date. If a renewal is not completed prior to the
Maintenance expiration date, Customers will be denied access to all Maintenance benefits including
technical support and will be subject to late renewal reinstatement fees. See Reinstatement Section 
in this document.

Discounting
Symantec is not under any obligation to provide additional discounting over and above the standard
applicable volume and class of trade discounts.

Discounts do not carry forward to future renewal pricing. There is no entitlement to previous discount
levels received unless contractually agreed.

Early Renewals
A Customer can elect to renew Maintenance for Software Products any time prior to the Maintenance
expiration date. The new Maintenance start date will be the day after the original Maintenance
expiration date as indicated in the Customer's Entitlement Confirmation.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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Late Renewals
A late renewal order is any renewal order that is received and booked after the Maintenance expiration
date. Late renewals will be backdated to expiration date and are subject to Reinstatement Fees. See
Reinstatement Section  in this document.

Lapsed Maintenance
Maintenance must be continuous with no gap from the previous expiration date. Lapsed Maintenance
must be brought current on the last contracted Maintenance level per Symantec's reinstatement
requirements. See Reinstatement Section in this document. Go-forward Maintenance (minimum 12
month term) may be purchased at any level. Maintenance that has lapsed for more than 6 months may
be reinstated at the sole discretion of Symantec.

In the case of hardware products, reinstatement will be subject to Product Inspection to determine
whether the Product is in good operating condition. The fees associated with the Product Inspection are
non-refundable. Symantec reserves the right to require proof of product's full functionality and
operational status prior to reinstatement of a lapsed contract. Additionally, Symantec reserves the right
not to renew or reinstate a product which has been used outside the published operating environment
conditions, or has been misused.

Upgrades
For certain software and hardware product lines, Customers may upgrade from their existing product to
an approved more fully featured product. Such transactions are handled with specific SKU types.

Note: Perpetual software product Customers with current Maintenance are entitled to (version)
upgrade to the latest version of their existing product at no extra cost once new versions become
available. Visit Software Upgrades for more information.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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Initial Maintenance Purchase Terms

Policy On-premises Perpetually
Licensed Software Products

On-Premises Subscription
Software Products

Hardware

Purchase
requirement

Maintenance is mandatory for
new purchases of all Symantec
Software Products. No
exceptions.

N/A. Maintenance is already
included in the subscription
offering.

Maintenance may be
purchased separately
however, Maintenance
purchased at a later date must
include all back-dated
Maintenance and will be
subject to reinstatement fees.

Coverage Full coverage: the quantity of
Maintenance purchased must
equal the aggregate quantity
of Software Product licenses,

N/A The support contract quantity
purchased must equal the
number of users per hardware
units purchased.

Co-terming For Enterprise products,
Maintenance for a new
Symantec Software Product
purchase may be co-termed
with the Maintenance end
date of a different Symantec
Software Product,
Co-termination requests are at
Symantec's discretion and are
subject to co-termination
rules, geographical/contractual
deployment rights and End of
Life rules.

Co-termination of on-premises
subscriptions is subject to
Symantec's co-termination
rules, geographical/contractual
deployment rights and End of
Life rules. Requests will be
reviewed and approved at
Symantec's discretion,

Customers wishing to purchase
new support contracts with an
expiration date to match an
existing contract may do so by
pro-rating the period to the
end of the current contract.
Co-terming is not permitted
where the Customer wishes to
downgrade their support levels
and not all support contracts
expire at the same time.

Renewal Maintenance Purchase Terms
Policy On-premises Perpetually

Licensed Software Products
On-premises Subscription
Software Products

Hardware

Purchase Maintenance renewals for For uninterrupted access to Hardware Support contracts

requirement Symantec Software Products product functionality and must be continuous with no
that require Content Updates Maintenance deliverables, on- gap from the previous
is mandatory. View products premises Subscriptions must

be renewed prior to expiry.
expiration date.

here.
Note: Proof of Purchase (Renewal
ID) is required for Small Business
products being renewed via the
Express Buying Program only.

Coverage Partial Maintenance renewals Partial Maintenance Customer must prove that
are not allowed for any subscription renewals for on- they are no longer using
product. premises software products hardware appliances if they
The quantity of Maintenance are not allowed for any wish to reduce the number of
being renewed must always
match the aggregate quantity
of software licenses for the

product. hardware appliances being
supported.

Software Product in question.

Maintenance Policy Handbook
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Policy On-premises Perpetually
Licensed Software Products

On-premises Subscription
Software Products

Hardware

If a Customer wishes to renew
less then they will need to
retire the relevant quantity of
software licenses (see License
Retirement below).

Co-terming For Enterprise products being
renewed, co-termination of
Maintenance expiration dates
so that Customers have a
single annual renewal event is
recommended but is not
required. Renewals are always
co-termed to the contract with
the latest expiration date.
Co-termination requests are at
Symantec's discretion and are
subject to co-termination
rules, geographical/contractual
deployment rights and End of
Life rules.

Co-termination of on-premises
subscriptions is subject to
Symantec's co-termination
rules. Requests will be
reviewed and approved at
Symantec's discretion,

For renewals, Customers may
co-terminate existing assets on
disparate contracts, but on the
same support level to the last
(latest) common expiration
date.
Co-terming is not permitted
where the Customer wishes to
downgrade their support levels
and not all support contracts
expire/term at the same time.

Reinstatement Symantec reserves the right to
levy additional fees in the
event a Customer has allowed
its Maintenance to lapse
beyond the Maintenance
expiration date, but later
wishes to reinstate
Maintenance,

Enterprise Products:
Back-dated Maintenance and
fees are reflected on renewal
quotes. Along with rectifying
lapsed Maintenance fees
owing, a minimum go-forward
purchase of 12 months is also
required.

Small Business Products
(Express Buying Program):
Late renewals are reinstated
with Version Upgrade SKUs for
small business software
renewal orders conducted via
the Express Buying Program.

N/A, however incorrectly
submitted on-premises
subscription renewal orders
may be rejected and delayed if
late,

If the Customer wishes to
reinstate a Hardware Support
contract after expiration or
non-renewal on a timely basis
of a prior support term, or if
the Customer fails to purchase
support at the time of Product
purchase, the following
reinstatement policy applies:

• Late renewal orders will be
backdated to the date of
previous Maintenance
expiration date.

• Reinstatement fees will be
applied to backdated period.

A minimum go-forward
purchase of 12 months is also
required.

Maintenance Policy Handbook
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Order Returns
Symantec does not accept returns of any product or service order once a transaction is complete (note
that this policy is separate to returns of any product under hardware warranty — see Hardware section 
below).

Entitlement Management
This section deals with entitlement management including the transfer of rights to alternative products
and entities; retiring entitlements and correcting entitlement records.

• Entitlement Management: Customers may request to transfer rights from one product to
another where approved migration paths exist (product transfer); and from one entity to
another, or from one location to another (product rights assignment). Customers should contact
Symantec to discuss such requirements. All such transactions require specific documentation to
be submitted which will be reviewed and approved at Symantec's discretion. View Symantec's
Entitlement Management policies.

• License Retirement: Customers required to retire software licenses must contact Symantec
Customer Care and formally submit their request and reasons in writing. Once approved,
Symantec will retire said licenses indefinitely and update Customer records accordingly. View
Symantec's License Retirement Policy.

• Entitlement Correction: Customers wishing to correct their entitlement records should contact
Symantec Customer Care. 

Hardware-specific Policies & Information
Hardware Warranty & RMA: Symantec provides RMA (Returned Merchandise Authorization) hardware
exchanges to those Customers with a valid product entitlement under warranty or an active support
contract (Advance Hardware Exchange is available for Customers with Hardware Support levels of
Standard Plus and higher). Symantec also enables its Customers to retain hard disks.

Read Symantec's Hardware Warranty and refer to hardware replacement information including RMA
and Hard Disk Drive handling processes at https://www.symantec.com/support-center/policies.

Refer to the following knowledgebase articles:

• Hardware Warranty Information at: http://www.symantec.com/docs/TECH247478 
• RMA Information & How To at: http://www.symantec.com/docs/TECH247480 
• Hard Disk Drive Handling: Information & How To at:

http://www.symantec.com/docs/TECH247479 

Gray Market Equipment: Symantec provides support for equipment purchased through the official
Symantec Channel only. Refer to Symantec's Policy webpage for more information.

Recycling: Symantec is committed to recycling and the environment. Refer to Symantec's Policy
webpage for more information.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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Compliance

Customer Compliance
Use of Symantec's products and services is governed by the Customer's signed agreement or the
applicable terms of use located at:
https://www.symantec.com/content/symantec/english/en/about/legal/repository  and per Symantec's
Customer Compliance Policy.

It is the Customer's responsibility to manage Symantec Product licenses and Maintenance on an ongoing
basis, and to be compliant with all terms of the End User License Agreement. Note:

• Software usage is limited to the aggregate purchased software license quantity.
• Maintenance coverage is required for all new software license purchases.
• Maintenance coverage is required for the aggregate software license quantity.
• Continuous Maintenance coverage for security products is mandatory.
• Hardware support contract quantity must equal the number of users per hardware units

purchased.

Non-compliance must be corrected per Symantec's Compliance Policy. For more information on
licensing and compliance, visit https://www.symantec.com/support-center/licensing-information.

Symantec reserves the right to review/audit the Customer's use and deployment of Symantec Products
and corresponding Maintenance.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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Definitions

Content Updates "Content Updates" means content, which may be provided from time to time,
used by certain Symantec products and/or services to maintain the efficacy of
the product, including but not limited to: updated anti-spyware definitions for
anti-spyware products; updated antispam rules for antispam products; updated
virus definitions for antivirus and crimeware products; updated URL lists for
content filtering and anti-phishing products; updated firewall rules for firewall
products; updated intrusion detection data for intrusion detection products;
updated lists of authenticated web pages for website authentication products;
updated policy compliance rules for policy compliance products; and updated
vulnerability signatures for vulnerability assessment products. Content Updates
may include content produced by the Licensed Software based on Your use of
the Licensed Software.

Co-Termination Process of aligning multiple Maintenance end dates to a single common end
date thereby enabling easier renewal management.

Entitlement Confirmation One or more of the following applicable documents which further defines the
Customer's license rights to the Licensed Software and access to Maintenance,
including, but not limited to: a Symantec license or Maintenance certificate or a
similar confirmation document issued by Symantec, or a written agreement
between the Customer and Symantec, validation through an entitlement portal,
an authorized Symantec email confirmation, or an order confirmation receipt.

End Date (Expiration Date) The date, indicated on the Customer's Entitlement Confirmation on which the
Customer's Maintenance term expires.

End of Life (EOL) The beginning of the process of wind down of distribution and support and
other services for a release of Symantec product issued prior to the current
shipping version.

Essential Support Entry-level Symantec Maintenance offering for software products that provides
access to Content Updates, Product Updates, Software Version Upgrades and
24x7 Technical Support.

Express Buying Program Symantec Buying Program for Small Business Customers that allows for
simplified purchase, for use in the country of purchase. Buyers are freed from
complex contracts and long-term commitments.

Hardware Support Entry-level Symantec Maintenance offerings for hardware products that
provide access to 24x7 technical support, major, minor and maintenance
releases of operating system software and hardware replacement services (per
purchased Hardware Support option).

Maintenance Policy Handbook
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Maintenance The commercially-available entry-level Maintenance offerings for both software
and hardware products, provided by Symantec for a specific level and duration
in accordance with Symantec's then-current Maintenance policies and
processes. Maintenance that relates to the initial purchase is referred to as
"Initial Maintenance Term." Maintenance that is renewed after Initial
Maintenance expires is referred to as "Renewal Term." The term duration is
defined by the Maintenance Start and End Dates as laid out in the Customer's
Entitlement Confirmation. Maintenance must be renewed prior to expiry (the
End Date) for continued access to Maintenance benefits.

Online Services Any Symantec branded solution delivered over the Internet and/or hosted or
managed by Symantec and made available via a network including any "Service
Component(s)" which means certain enabling software, hardware peripherals
and associated documentation which may be separately provided by Symantec
as an incidental part of an Online Service.

Perpetual License A method of software licensing where the purchased software license provides
the Customer with perpetual rights to the version of the Software Product
available on the date of purchase, and for the Use Level stated in the
Customer's Entitlement Confirmation. Corresponding Maintenance is
purchased on a fixed term basis.

Proof of Purchase (POP) A process Symantec uses to validate license ownership and entitlement for its
Small Business Customers purchasing via the Express Buying Program.

Reinstatement Fee A fee applied to reinstate Maintenance when the Maintenance has expired or
lapsed beyond the expiration date.

Renewal To extend the Maintenance/Subscription term after the Initial or previous
Renewal or Subscription Term has expired.

Renewal Quote A formal pricing document stating a quoted price for a specific period of time
for a Maintenance offering.

RMA Return Material Authorization

Secure One Services Secure One Services enable Symantec designated partners to provide Symantec
certified technical support to end users. The former Blue Touch Support Partner
program is now part of Secure One Services.

SKU Stock Keeping Unit; Part Number.

(Software) Version
Upgrade

A subsequent release of Licensed Software that Symantec makes generally
available to Customers with current Maintenance. Software Version Upgrades
may include Documentation revisions, error corrections and enhancements,
Maintenance Packs, and Major Releases and Minor Releases, but will not
include any option or future product which we license separately. Software
Version Upgrades do not include "Content Updates."

Start Date The date, indicated on the Customer's Entitlement Confirmation on which the
Customer's Maintenance term begins.

Maintenance Policy Handbook
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Subscription A method of software licensing where the software license is purchased for a
limited term defined by the Subscription Start and End Date. Subscriptions
include Maintenance for the subscription term. Unlike the purchase of a
perpetual license, Customers do not have the right to use the software beyond
the End Date of the subscription. Symantec's Online Services are always sold on
a subscription basis and certain Symantec on-premises Software Products are
available to purchase as subscriptions.

Use Level A quantity of licensed uses of the Licensed Software based on the license use
meter and model (which may include operating system, hardware system,
application or machine tier limitations, if applicable) by which Symantec
measures, prices and licenses the right to use the Licensed Software and/or
access to Maintenance. License use meter and model options are defined in the
Product Use Rights Supplement.

Maintenance Policy Handbook Rev. 2.1
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APPENDIX I

Purchase & Renewal of Online Services Subscriptions
Symantec's online services offerings provide Customers a flexible way to purchase subscription-based
licenses. The following guidelines apply to the purchase of Symantec Online Services. Maintenance is a
defined component of the Online Services subscription according to the Online Service Terms and 
Conditions and enables access to:
• 24X7 technical support
• Online resources — MySymantec, Symantec knowledge base, eLibrary, Connect

Policy Details

Proof of Purchase Subscriptions are renewed by Customer account.

Quotes Quotes relating to Online Services subscriptions are valid for a period of 30 days.

Pricing Symantec reserves the right to change its pricing at any time. Symantec may change its
pricing for its Online Services by publishing, quoting or invoicing the Customer for the
updated pricing and will aim to provide advance notice before such changes take effect, as
outlined in the Online Services Terms & Conditions.

Term The Subscription Term (the period of time for which a Subscription is valid) will start and end
on the dates indicated on the Customer's Order Confirmation. Specific future start date
requests are not allowed.

Co-terming For many Online Services, new subscription purchases are automatically co-termed. Where
this is not the case, a Customer may request that the expiration date for the new
subscription be aligned (or "co-termed") with an existing subscription for a Symantec Online
Service. While every attempt will be made to accommodate co-termination requests, all
such requests will be reviewed by Symantec in the context of minimum purchase
commitments for said Online Services, and will be subject to co-termination and product
End of Life rules.

Min/Max Term Minimum 12 month subscription term required. Subscription term will be pro-rated to the
required number of days or periods other than one year. No maximum term but new
purchase is subject to End of Life Policy for the associated Online Service.

Renewal Symantec and its resellers utilize various methods to alert Customers to impending
subscription term expiration including email notifications and console alerts. For continued
access to Symantec's Online Services, subscriptions must be renewed prior to the end of the
subscription term.
The Customer has the following options for subscription renewals:

• Automatic Renewal: Where the auto-renewal option is available for the Symantec
Online Service, and the Customer has elected this option, then the Customer's account
will be invoiced automatically on the subscription renewal date, without further action
by the Customer. This option ensures continuous access to the Symantec Online Service.
o Automatic Renewal Opt Out: For subscriptions that automatically renew, the

Customer may opt out of the automatic renewal option at any time by either
contacting its reseller, or Symantec at customercarePsymantec.com, or if
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available, by deselecting the opt-out button in the Online Service console. In the
event that the Customer chooses to opt out of the Automatic Renewal Option,
then the subscription must be manually renewed for continued access to the
Symantec online product or service.

• Manual Renewal: Where the Customer's Order Confirmation does not indicate auto-
renewal, then the Customer must contact Symantec or its reseller prior to the
subscription term expiration date to place a subscription renewal order for continued
access to the Symantec Online Service beyond the end of the subscription term.

Late Renewals Symantec's Online Services and technical support may be accessed during the Subscription
Term only. If the Subscription is not renewed, the Customer will lose access to the Online
Service including access to technical support and may lose loyalty benefits including
discounted pricing (if such benefits were outlined as part of the original purchase
transaction). Symantec reserves the right to de-provision the Customer's account, and may
require account reactivation fees.

End of Life The purchase of an Online Services subscription is subject to End of Life Policy for the
associated Online Service.

Changes A Customer may make changes to its subscription at any time by contacting its reseller or
Symantec. Subscription changes are subject to the Customer's subscription payment
method (billed up front or billed in arrears). Changes to subscription meter amounts are
outlined in the Online Services Terms & Conditions.

Cancellation or
Termination

A Customer may cancel its subscription during the subscription term in accordance with the
termination provisions of the Online Services Terms & Conditions. Unless the Customer
purchases subscriptions that auto-renew, no credits or refunds will be issued for
subscriptions cancelled after 60 days of purchase with a credit card.

Refunds If a payment is made by credit card, a Customer may request a refund by contacting
Symantec within 60 days of the credit card purchase.

Credit Requests Where relevant, and in accordance with the Service Level Agreement for the Online Service,
a Customer may submit a Credit Request within the timeframe specified in the applicable
Service Description. All such requests received will be subject to verification by Symantec in
accordance with the applicable Service Description.

Compliance
The use of Online Services must be in accordance with the Online Services Terms & Conditions, located
at https://www.symantec.com/about/legal/service-agreements.jsp.  Symantec's Online Services, and
technical support, may only be accessed during the subscription term.

Symantec reserves the right to immediately suspend its Online Services without compensation to the
Customer of any kind for non-compliant usage.

Refer to the Compliance Section of this document for more information about compliance obligations.
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•

NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS SYMANTEC
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PROPOSTA COMERCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C Mitio Yoshida

Prezados Senhor,

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial para
fornecimento do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION conforme termo de
referência de 10 de maio de 2018.

Consideramos que nossa proposta atende aos requisitos apresentados pela Câmara
Municipal de Londrina, desde já nos colocamos a disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

Agradecemos pela oportunidade.

Ricardo Lima
LB2 Consultoria
Executivo de Vendas
+55 (43) 3305.5300 I 99119.2468
ricardo.lima@camss.group 

Fabricio Braz
LB2 Consultoria
Gerente de Operações
+55 (43) 3305.5300 I 99912.2110
victor.machado@lb2.com.br

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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1. Quem é a LB2?

A LB2 é uma integradora de produtos e serviços de TI.
Nossas soluções em tecnologia envolvem produtos e serviços que potencializam a in-
fraestrutura de TI de nossos clientes. Todas as soluções são personalizadas, planejadas
para atender perfeitamente as necessidades operacionais apresentadas.
o proposito de nossos serviços é visualizar as melhores praticas e procedimentos de
tecnologia cabíveis às empresas, com a finalidade de transformar seus negócios. Te-
mos como objetivo elevar ao máximo o desempenho dos recursos destinados à area
de TI para proporcionar o máximo potencial dos recursos humanos que utilizam esta
tecnologia.

Implementando soluções estratégicas de TI, garantimos a disponibilidade, a confiabili-
dade e a acessibilidade de sistemas de informação. Por consequência, nossos serviços
fazem com que nossos clientes detenham de grande vantagem competitiva em seus
segmentos de mercado.
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2. Parcerias Comerciais 1B2

A LB2 implementa produtos e serviços provenientes dos melhores fabricantes de
hardware e software do planeta. Isso mostra a competência da nossa equipe e a
transparência em zelar sempre pelo melhor resultado entregue aos nossos clientes.
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3. Corpo Técnico e Certificações
A LB2 implementa produtos provenientes dos fabricantes lideres de hardware e sof-
tware em tecnologia da informação. Isso apresenta a competência da nossa equipe e a
transparência em zelar sempre pelo melhor resultado entregue aos nossos clientes.

Algumas de nossas certificações:

• ITIL EXPERT

• ORACLE CERTIFIED PROFESSIONAL

• SOLARIS CERTIFIED PROFESSIONAL

• VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL

• MICROSOFT MCSE SQL SERVER EXPERT

• IBM ENTERPRISE STORAGE TECHNICAL SUPPORT

• MICROSOFT MSCA WINDOWS SERVER ASSOCIATE

• IBM CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR — IBM SAMETIME

• IBM CERTIFIED SYSTEMS ADMINISTRATOR — IBM CONNECTIONS

• IBM CERTIFIED ADVANCED SYSTEM ADMINISTRATOR — NOTES AND DOMINO

• IBM CERTIFIED ADVANCED APPLICATION DEVELOPER — NOTES AND DOMINO

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204- Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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4. Portfólio de Clientes LB2 / Cases
Estes são alguns dos nossos clientes parceiros que fazem da LB2 uma referência estra-
tégica em tecnologia da informação.

Alguns de nossos clientes:
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EstesEstes são alguns dos nossos clientes parceiros que fazem da LB2 uma referência estra-
tégica em tecnologia da informação.
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5. Produto, Garantia e suporte:

5.1 — PRODUTO

Partnumber Descrição QTDE

SEP-RNW-100-250 Endpoint Protection, License, 100-249 Devices 152

•( Produto acima refere-se a renovação do contrato:

o Customer Number: 58372070
o Symantec Agreement (SAN): LON8.1LEXP
o Customer Reference: Disti / Cust PO: 4300067602
o Serial Number: M1829788833
o SKU 070-52004
o Cliente: Camara Municipal de Londrina
o Numero do cliente: 795277089

• período para esta renovação é de 30/dezembro/2017 a 20/agosto/2021
ou seja, 43 meses e 20 dias; 

5.2 — GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

✓ A garantia e o suporte técnico estão sob total responsabilidade do fabrican-
te, não cabendo nenhum tipo de ônus e/ou responsabilidade à LB2.

✓ As condições de garantia e suporte estão definidas pelo fabricante no do-
Symantec Maintenance Policy Handbook - External 2.1.pdfcumento:
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CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1. Condições de Preço:

R$ 30.534,69 (Trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

2. Condições de Pagamento:

✓ Emissão: a fatura será emitida com o envio do produto;

✓ Forma de Pagamento: Boleto ou Ordem Bancaria de Crédito;

✓ Prazo de Vencimento: 5 dias. Sera considerado como data do pagamento o dia
em que constar o crédito na conta corrente da LB2;

• Impostos e Taxas: Todos os custos com impostos e taxas estão inclusos nos valo-
res apresentados;

3. Prazo e Condições de Entrega:

✓ Prazo de entrega: até 15 dias úteis após formalização de compra pela CML;

✓ Entrega: Consideramos como data de entrega, o envio digital ou físico das

licenças;

4. Validade da Proposta
A presente proposta tem validade até 15/08/2018 as 18:00hs. Após este período a
contratada deve ser consultada para reavaliar os valores expostos no documento.

No aguardo de seu pronunciamento sobre a proposta descrita acima, no caso de sua
aprovação, preencher na última pagina os campos e assinar nas respectivas lacunas,
como também rubricar todas as folhas desta proposta.

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204- Londrina PR
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CONFIDENCIALIDADE E DEMAIS CONDIÇÕES

Abrangência
Esta proposta somente contempla serviços de qualquer natureza se em seu corpo isto for citado
explicitamente. Nenhum produto ou serviço que não esteja explicitamente citado no escopo faz
parte deste fornecimento, ainda que seja necessário a operação dos produtos ou a realização dos
serviços aqui descritos. Toda alteração de escopo após o inicio do projeto e que implicar em esfor-
ços adicionais será objeto de nova proposta comercial a ser solicitada pelo CLIENTE.

Responsabilidade Restrita
A responsabilidade da LB2 por eventuais danos, prejuízos ou cessão de lucros, diretos ou indiretos,
causados pelos produtos ou decorrentes dos serviços prestados, restringe-se àqueles aos quais
comprovadamente der causa, limitando-se ao valor do serviço fornecido.

Propriedade Intelectual
Esta proposta considera o respeito às seguintes restrições quanto à propriedade intelectual dos
resultados destes serviços, bem como dos elementos utilizados para seu desenvolvimento. Todos
os termos apresentados são válidos se e somente se todos esses aspectos forem observados.

As metodologias a serem aplicadas nos serviços são definidas pela LB2, que é a
detentora de sua propriedade intelectual, e corresponde a um de seus ativos. Essa
metodologia não sera repassada ao CLIENTE, através de qualquer meio;
A propriedade de todos os itens produzidos dentro do escopo desta proposta é do
CLIENTE. Assim, itens como modelo de dados, código-fonte (que não de componentes
de terceiros ou da própria LB2), massa de dados para população de bases de dados,
scripts de compilação e montagem da aplicação, documentos como especificação de
requisitos ou plano de testes serão propriedade exclusiva do CLIENTE;
A propriedade intelectual de todos os softwares adquiridos pelo CLIENTE, como
sistema operacional, servidores de aplicação, etc. junto a terceiros, estará sujeita ao
acordo estabelecido entre as partes na transação de compra e venda.

Sigilo e Confidencia lidade
0 conteúdo deste documento é estritamente confidencial e destina-se exclusivamente ao CLIENTE,
não devendo ser revelado fora de sua organização. Não pode ser duplicado, repassado a terceiros
ou publicado, no total ou em partes, para qualquer propósito que não de avaliação da proposta ou
para acompanhamento dos serviços contratados. A LB2 e o CLIENTE se comprometem em manter
sigilo sobre as informações trocadas e geradas durante a execução das atividades da presente pro-
posta e ainda, não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as informações trocadas a ter-
ceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento destes serviços.

Interrupção momentânea nos serviços
Em caso de alguma necessidade de paralisação nas atividades desta proposta, desde que seja devi-
damente justificada, o CLIENTE deve notificar com 15 (quinze) dias de antecedência a L82 infor-
mando do prazo previsto de retorno. Quando o CLIENTE indicar a necessidade de retorno das ativi-
dades, a LB2 deverá informar uma data, que pode ser efetiva em até 30 dias Citeis.

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300



Proposta N° RL20180615-1
TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA

LB2 Consultoria.
At. Sr. Ricardo Lima

Ref.: Proposta No. RL20180615-1

A Câmara Municipal de Londrina, através de seu representante legal, abaixo relacionado, estará
autorizando o fornecimento e faturamento dos produtos e serviços discriminados nesta proposta e
conforme o item Condições Gerais de Fornecimento, quanto a (por favor, escolha uma das seguintes
opções) :

Opção 1: ( ) Aceite formal desta proposta comercial por nossos representantes, por meio de sua
assinatura ou confirmação eletrônica de sua aceitação.

Opção 2: ( ) Aceite formal desta proposta comercial por nossos representantes e emissão de uma
ordem de compra por nosso departamento interno, sendo que os fornecedores aqui participantes estão
desde já autorizados a proceder com a colocação do pedido em seu fornecedor e faturamento dos
produtos e/ou serviços, enquanto prosseguimos paralelamente com nossos processos internos.

Opção 3: ( ) Aceite formal desta proposta comercial por nossos representantes e emissão de uma
ordem de compra por nosso departamento interno, que os fornecedores aqui participantes estão
deverão aguardar confirmação de que nossos processos internos foram concluídos antes de proceder
com a colocação do pedido em seu fornecedor e faturamento dos produtos e/ou serviços.

Londrina,   de

Atenciosamente,

de 2018.

Nome:
Cargo: 
Fone: (

Responsável Câmara Municipal de Londrina

Carimbo CNRI:

Responsável LB2

LB2 Consultoria
Av. Higienópolis 1601, sala 1204 - Londrina PR

Fone: +55 (43) 3305 5300
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LOTE N° 13, arrematado pelo Sr. José Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais);

LOTE N° 14, arrematado pelo Sr. José Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

LOTE N° 15, arrematado pelo Sr. Jose Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);

LOTE N° 16, arrematado pelo Sr. Jose Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n° 520.166.849-68, pelo valor de
R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais);

Data e Assinaturas: Londrina, 17/10/2016; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun e arrematantes.

INTIMAÇA0
A Sercomtel S.A Telecomunicações, torna público aos interessados do Edital de Credenciamento n° 001/2012, que tem por objeto credenciar
empresas para a prestação de serviços de prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços, para a cidade de
Curitiba e demais cidades do Parana, conforme Anexo I, do contrato, dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes
exclusivos da SERCOMTEL, conforme critérios e condições estipuladas na minuta de contrato, Anexo A, deste Edital, que a Comissão Especial de
Licitação nomeada pela Resolução Pres n.° 143/2013, julgou HABILITADA a empresa: R.O. DOS SANTOS — ME, por ter a mesma apresentado
todos os documentos exigidos no item 3.3, do Edital.

0 presente resultado sera publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 5.2 do Edital, conforme registrado na ata
de abertura e julgamento datada de 19/10/2016, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 5, do Edital.
Publique-se.

Londrina, 20 de outubro de 2016. Marcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

PROCON - NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

EXTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3694/2013.
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N°084/2013.
DECISÃO ADMINISTRATIVA: 093/2013.

CONSUMIDOR: PROCON DE LONDRINA.
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Agência 1479).

DECISÃO:

"I- Pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Administrativo, interposto pelo recorrente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos Autos do Processo
Administrativo sob n° 3694/2013, e pela conseqüente REFORMA da Decisão Administrativa n° 093/2013, proferida pelo PROCON-LD, a fim de

40 desconsiderar a MULTA I aplicada.

II- Fica mantida a ADVERTÊNCIA, em relação á infração ao disposto no art. 2 da Lei Municipal 7.614/98.".

Londrina, 28 de julho de 2016. Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário Municipal de Governo

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIA
PORTARIA N° 108/2016

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente do art. 3°,
inc. IV, da Lei 10.520/2002.

RESOLVE:
Art. 1°. Designar, para exercer a função de Pregoeiro, os servidores desta Casa abaixo relacionados:

I. Anderson Rafael Delattre Abe — matricula 08111;
II. Felipe Werlang Paim — matricula 08713;
Ill. José Eduardo Ribeiro Balera — matricula 06813;
IV. Luiz Fernando Moraes Marendaz — matricula 02811.
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Art. 2°. Sao atribuições do Pregoeiro:

Pág. 11 Quinta-feira, 20 de outubro de 2016

I. O credenciamento dos interessados;
II. 0 recebimento, a abertura, o exame e a classificação das propostas escritas de preços:
Ill. A condução da sessão pública do pregão, incluindo procedimentos relativos aos lances verbais e a seleção da proposta e do lance de

menor prego;
IV. A abertura e a análise da documentação de habilitação do licitante vencedor;
V. 0 recebimento e o processamento da documentação do processo licitatório respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com vistas

aferição de sua regularidade pelos órgãos de controle;
VI. 0 processamento dos recursos interpostos pelos licitantes;
VII. A adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, caso não haja interposição de recurso;
VIII A elaboração de ata;
IX. A direção dos trabalhos de sua Equipe de Apoio;
X. 0 encaminhamento dos autos do processo, devidamente instruido, a autoridade competente para o julgamento de recursos, seguindo-se a

adjudicação, a homologação e a contratação, ou, no caso de não haver interposição de recursos, para a homologação e a contratação
Xl. A pratica dos demais atos pertinentes ao procedimento.

Art. 3°. 0 Edital de Licitação determinara, em cada caso, qual sera o Pregoeiro responsável.

Art. 4°. Podem atuar como membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro, em licitações na modalidade de Pregão, no ambito da Câmara Municipal de
Londrina, os seguintes servidores:

1.

IV
V
VI
VII.
VIII

designados como Pregoeiros no art. 10, desta Portaria, nos procedimentos de licitação em que não atuarem nesta qualidade;
Alex Gustavo da Silva — matricula 07512;
Bruna Fernandes Lonni — matricula 08613;
Débora Roque Martins Juliani _ matricula 05811;
Karolinne Zanlorenzi de Assunção Gehring — matricula 05412;
Lincoln Ross — matricula 13312;
Mitio Yoshida — matricula 04212;
Roberta Paiva da Silva — matricula 12613.

Art. 5°. 0 Pregoeiro fica autorizado a convocar membros da Equipe de Apoio, e, a depender da especificidade técnica do objeto ou da
documentação apresentada, outros servidores da Casa, técnicos da area, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 6. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria n°. 47/2015.

Registre-se e Afixe-se

Edifício da Camara Municipal, em 11 de outubro de 2016. Fabio André Testa — Presidente

PREGÃO PRESENCIAL N°25/2016
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

AVISO

OBJETO: Registro de pregos para eventual aquisição de lâmpadas, refletores e reatores.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2001.3390.302600 — Material Elétrico e Eletrônico.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 9.263,98 (nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 09 horas e 15 minutos do dia 04/11/2016.

io LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na sala de reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.prgov.br/cml/site/licitacoes.xhtml
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou, por telefone, com os servidores Roberta Paiva
(Tel.: 3374-1265) e Luiz Marendaz (Tel.: 3374-1312).

Em 19/10/2016. Ronan VVielewski Botelho - Diretor Geral

CONSELHOS
CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N.° 023/2016

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes) e de acordo com a decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 06/10/2016;

RESOLVE:

Art. 1° - Redefinir o calendário de reuniões ordinárias para afinal do ano de 2016, conforme abaixo:

- 05 de novembro;
- 03 de dezembro.

Art. 2° - Definir o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2017, conforme abaixo:

- 19 de janeiro;
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RELATÓRIO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018. OBJETO:

RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE

SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.

0 Departamento de Administração Predial enviou termo de referência,

devidamente fundamentado, para a contratação em epígrafe. Após a consolidação desse

documento (fls. 02-08), ele foi encaminhado para cotação.

A pesquisa de preços diretamente com fornecedores (fl. 09-46) e no site oficial

da Symantec culminou nos seguintes valores totais:

Sofhar LB2 Symantec
R$ 76.760,00 R$ 30.534,69 R$ 40.145,46

A estimativa do preço da Symantec foi verificada com auxilio da consulta

realizada junto ao site https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-

unidos/, que apresentou o valor de R$ 3,71 como valor mínimo para compra do dólar no dia

de hoje, 19/06/2018.

Segundo informações apresentadas presencialmente por representante da

LB2, foi assegurada validade de 60 dias para sua proposta pela Symantec em dólar e a própria

LB2 inseriu margem para se salvaguardar de eventuais variações do dólar nos próximos 60

dias. Por essa razão, sugerimos a fixação do preço da LB2 como preço máximo do certame.

UlZ

Londrina 19 de junho de 2 :401,„if; • be
Depart ment Suprimentos e Patrimônio

oraesiviarenaaz
Departamento4 Suprimentos e Patrimôni



TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018. OBJETO: RENOVAÇÃO DE
LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.

A partir das informações apresentadas no relatório de preços dos autos
em epígrafe, fixo como preço máximo para aquisição de 152 licenças de uso do software
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION o valor total de R$ 30.534,69 (trinta mil,
quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Presidente

•

Londrina, 19 de junho de 2018.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná - 051t,

Requisição N°: 2612/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION

Justificativa: Necessidade administrativa

ilEm: 19/06/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00

Obs: 0 preço máximo sugerido é de R$ 30.534,69. Ao Dep. Financeiro, para informar classificação da dotação orçamentária
e existência de saldo.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
¡ado orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 10.500,00
INE p. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material)

—
0,00

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 4.500,00
'Saldo Previsto na LDO? !Sim I Qtde.: 0 IValor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001

Natureza da despesa: 4490.399994 - Aquisição de softwares de aplicação.

Em: 19/06/2018

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: null

irdtoria Geral
Mark Sandro Sorprezo de Almeida - Matricula 817
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor prego por item, para Licenças de uso do software
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, objeto da Requisição 2612/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.1001 e Natureza da despeza: 4490.399994 — Aquisição de softwares de
aplicação.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.

PREÇO MÁXIMO: R$ 30.534,69 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia ***MINUTA***, às 9h e 15min, na sala
de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA Á SEXTA, DAS 1311 Às
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).

***SUMÁRIO***



Pregão Presencial n°.
***MINUTA***/2018

SEÇÃO I — DO OBJETO

_ 0 5 3 by

2

1 0 objeto desta licitação é Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION, para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital e seus Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Quantidade de licenças Preço máximo global
152 R$ 30.534,69

3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001
e Natureza da despeza: 4490.399994 — Aquisição de softwares de aplicação.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

6 A participação na licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa física em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

7 É vedada a participação nesta licitação de:
7.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
7.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°.
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7.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela
Camara;

7.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de
Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;

7.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

7.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
7.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Onico dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

7.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

7.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

8 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

8.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
8.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
8.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
8.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
8.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
8.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

8.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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9 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

10 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preambulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

11 Sao documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

11.1 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

11.2 0 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

12 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

13 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

13.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
13.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

14 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

14.1"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".
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14.2"À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregdoll[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

15 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

15.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro
15.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
15.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
15.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

15.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

15.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente A. Comissão, com a seguinte
identificação: "À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], As [hora da
realização da sessão]".

15.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

16 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

16.1As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

16.20 prey) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

17 A apresentação da proposta implica:

17.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
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17.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na
proposta;

17.30brigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

17.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI), em especial a referente A. recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

20 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

22 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

23 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas as propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
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24.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

24.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dud inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

26 0 julgamento sera realizado pelo valor unitário global e somente serão aceitas duas
casas decimais.

27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

29 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

30 Sera desclassificada a proposta final que:

30.1Contenha vícios ou ilegalidades.
30.21\Tdo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
30.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
30.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
30.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

30.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.
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31 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

32 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

33 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

34 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

34.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
34.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

35 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

36 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

37 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

38 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.
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39 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

40 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

40.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

41 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
41.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta— conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
41.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
41.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
41.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

41.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

42 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

43 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

44 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.
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45 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias ateis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

45.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

45.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

46 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

47 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

48 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

49 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto A. intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

50 Não serão conhecidos:

50.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

50.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

50.30s recursos imotivados ou insubsistentes.
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51 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

52 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias Ateis.

53 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

54 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:
54.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
54.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

55 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

55.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
55.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
55.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

56 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

57 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.
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58 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

59 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).

60 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

61 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

61.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inid6neo.

62 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIII— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

63 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
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63.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

63.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

64 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

65 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

66 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

67 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

68 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

69 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substancia das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

70 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

71 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

72 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
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em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

73 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

74 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

75 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SECA() XIV — DOS ANEXOS

76 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
76.1Anexo I: Termo de Referência;
76.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
76.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
76.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
76.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
76.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 25 de junho de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

15

1 0 presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de solução Antivirus,
com o objetivo de prover segurança, proteção e automação no monitoramento das
aplicações e arquivos, minimizando a contaminação por virus, malwares, trojans,
spywares e outras ameaças virtuais, de forma a garantir a continuidade dos serviços
executados pela Camara Municipal de Londrina (CML).

2 As especificações dos equipamentos e quantidades são as seguintes:

Item Descrição Quantidade

1

Renovação de Licenças de uso do software SYMANTEC
ENDPOINT PROTECTION incluindo suporte técnico e direito
de atualizações de versão, definições de virus, releases, vacinas
e patches de correção pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

152

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA

3 Com a popularização da internet, pôde-se observar que ocorreu um aumento
significativo na disseminação de virus e arquivos maliciosos pela rede. Um simples
clique em um arquivo recebido por e-mail pode levar a contaminação de toda a rede,
arquivos importantes podem ser acessados, modificados ou, até mesmo, excluídos sem
autorização, informações sigilosas podem ser furtadas, acarretando sérias
consequências.

4 Na Camara Municipal de Londrina (CML) grande parte dos procedimentos executados
são realizados por meio da Intranet. Os arquivos encontram-se armazenados na rede e
são acessados pelos usuários que possuem autorização especifica. Além disso, o público
externo também tem a possibilidade de consultar projetos, leis, informações das sessões,
dos vereadores e da CML pela Internet.

5 Diante desse contexto, um acesso indevido aos arquivos pode gerar graves prejuízos
para a CML. Sendo assim, é de suma importância a contratação de uma solução de
proteção eficaz, com o objetivo de garantir a segurança das aplicações executadas e a
fidedignidade das informações armazenadas e disponibilizadas para os usuários e o
público em geral. Deste modo, torna-se necessária a avaliação de elementos empíricos e

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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técnicos que justificam as atuais especificações.
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6 Primando pela segurança organizacional, a CML deve manter aplicativo de segurança
instalado e em pleno funcionando, minimizando os riscos de acesso indevido às
informações, arquivos e aplicações, que possam comprometer o funcionamento das
atividades da CML.

7 A CML utiliza as soluções da Symantec desde 2012, sendo que o contrato vigente
referente ao licenciamento de aplicações de segurança da Symantec é o Contrato
Administrativo n° 42/2014, decorrente do Pregão Presencial n° 22/2014. Vale destacar
que esse Contrato Administrativo finalizou em Janeiro de 2018, sendo necessário
realizar a renovação dessas licenças, para evitar falhas de segurança no acesso As
informações e aplicações existentes na CML.

8 A utilização da atual solução de segurança Symantec na infraestrutura de TI da CML
caracteriza- se, tecnicamente, por serem produtos de eficiência comprovada, provendo a
integração de suas ferramentas de segurança, garantindo console único de manutenção,
alerta e mitigação de eventos de segurança.

9 Dado o atual parque instalado em produção e em pleno funcionamento com produtos de
Segurança da Symantec na CML, não é econômica e tecnicamente viável a substituição
da solução implantada, sob o risco de perda de conhecimento tecnológico e demora na
absorção de nova tecnologia, o que poderia causar um lapso temporal de segurança e
acessibilidade 6. informação.

10 Cabe ainda ressaltar que a manutenção da atual solução de antivirus justifica-se pela sua
estabilidade, pois, desde sua implantação, não se tem noticias da ocorrência de virus e
outras pragas virtuais na rede de computadores da CML. Sendo assim, uma mudança
pode ser um risco desnecessário, além de causar transtornos com incompatibilidades
entre sistemas.

11 Além disso, em que pesem a existência de outras soluções similares, conclui-se que a
escolha da manutenção da solução atualmente implantada, com atualização tecnológica
trará à CML os seguintes benefícios:

11.1 Aproveitamento da expertise da equipe técnica na solução atualmente implantada;
11.2 Baixo custo na absorção de novas tecnologias, tendo em vista a familiaridade com a

solução já implantada;
11.3 Obtenção de preço mais vantajoso em detrimento de contração de nova solução;
11.4 Redução do tempo de implantação, tendo em vista que a solução já se encontra

operacional, e as máquinas clientes já estão perfeitamente integradas com a aplicação
de gerenciamento instalada em máquina servidora;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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11.5 Eficiência do trabalho, diminuindo custos administrativos;
11.6 Aumento da eficiência contra as vulnerabilidades, segurança, proteção e

autenticidade de dados sensíveis da organização, controlando pró-ativamente todos
os pontos possíveis de acesso não autorizado às informações sensíveis (endpoint,
rede e storage);

12 Pelo exposto, não restam dúvidas quanto à necessidade, possibilidade e legalidade dessa
contratação, uma vez que, amparados em motivos de ordem técnicas, ficou demonstrado
que na hipótese, se mostra mais vantajoso para a administração continuar utilizando a
solução já existente e em perfeita aplicação na CML, do que sua substituição por outras
soluções, tendo em vista os princípios da economicidade e supremacia do interesse
público, nos termos da Lei.

13 Sendo plenamente justificável esta contratação, tratando-se a marca de mero requisito
de compatibilidade e de manutenção do pleno funcionamento de suas funcionalidades, é
preciso a definição do período de atualização. Considerando as ofertas de mercado
(atualização de 1, 2 ou 3 anos), justifica-se a escolha pelos 3 (três) anos de atualização
pelos argumentos apresentados as seguir:

13.1 É uma solução essencial e de uso continuo, uma vez que todo ano será necessária a
contratação de solução de antivirus;

13.2 A onerosidade para a realização do procedimento licitatório será minimizada,
permitindo o atendimento de uma necessidade continuada de maneira racional,
atendendo a eficiência e economicidade;

13.3 Como pode ser constatado na figura 1, o custo por uma atualização de três anos
representa o acréscimo de 79% (setenta e nove por cento) da atualização por um ano.
E o custo de três contratações de atualizações por um ano representaria uma elevação
em 67% (sessenta e sete por cento) comparado ao valor unitário da licença de 3 (três)
anos, conforme levantamento no site do fabricante, no link:
https://www.symantec.comismbiendpoint-protection, apresentado na figura 1, e que
acompanha a presente justificativa.

Quantity 1-24 26 - 49 60 -99 100 - 249 260 - 350

1 Year $54.18" 543,34* $41 72' $39 55* 5:3684*

2 Years S85.14 $68.1 S 5 56' $62 15' 557 90*

3 Years $97.52* $78.02' $75.09' $71 19' 566.31*

Figura 1. Valores para o licenciamento de solução de segurança.
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SEÇÃO III — DA GARANTIA E DO SUPORTE TÉCNICO
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14 0 suporte técnico será feito mediante atendimento telefônico (número local ou 0800) ou
correio eletrônico, com objetivo de solucionar problemas de funcionamento e
disponibilidade da solução e de esclarecer dúvidas relacionadas ao uso e atualização dos
produtos.

15 A Camara Municipal de Londrina terá direito a um número ilimitado de solicitações de
suporte.

16 0 suporte deverá ser prestado em regime de 8h por dia, 5 (cinco) dias por semana,
durante o horário de 8 às 12h e das 14h às 18h;

17 Os serviços de suporte poderão ser prestados remotamente, por meio de chamada
telefônica ou e-mail.

18 As solicitações de suporte técnico deverão ser respondidas em até 1 (um) dia dal —
tomando como referência o expediente da Câmara Municipal de Londrina e os feirados
a que se sujeita.

SEÇÃO IV— DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

19 Os arquivos de licença e certificados do fabricante com datas de inicio e término da
prestação do serviço de suporte e do direito de atualização de versão deverão ser
entregues pela Contratada em até 30 dias após a assinatura do contrato.

20 Os números de atendimento telefônico e correios eletrônicos, bem como a indicação do
endereço URL por meio do qual os arquivos de instalação serão obtidos, deverão ser
comunicados pela Contratada em no máximo 30 (trinta) dias corridos após a assinatura
do Contrato.

21 Os arquivos de licença deverão ser disponibilizados para a Câmara Municipal de
Londrina em meio digital.

22 Todas as licenças e certificados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro
Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná,
CEP: 86015-903, no horário das 13 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira.
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23 A Contratada arcará com os custos da entrega;

24 A Contratada se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

19

25 Servidor lotado no Departamento de Informática da Camara Municipal de Londrina
poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

26 0 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a data
da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

27 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, sera tácito na falta de
manifestação do Departamento de Informática em 15 (quinze) dias ateis a partir do
recebimento provisório.

28 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do produto
entregue as especificações e as qualificações dos materiais entregues, de conformidade
com o exigido neste Termo de Referência, Edital, e com o constante da proposta de
preços do licitante vencedor.

29 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

SEÇÃO V — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

30 A Contratada obriga-se a:

30.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

30.2Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência;

30.3 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;

30.4Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

30.5Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de
Registro de Prego;

30.6Ndo permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

30.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

SEÇÃO VI— OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

31 A Contratante obriga-se a:
31.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

31.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

31.3Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Londrina, 10 de maio de 2018

Mitio Yoshida
Gerente do Departamento de Informática
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:
CPF:

Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 40, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:
CPF:

Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA ;fi PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:

Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 'Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. Inúmero sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018

OBJETO: LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

25

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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1 0 objeto deste instrumento é Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION, para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo
de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da garantia e do suporte técnico, dos prazos, condições de entrega e
aceitação, das obrigações da contratada e obrigações da contratante estão previstas no
Termo de Referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele
estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001 e
Natureza da despeza: 4490.399994 — Aquisição de softwares de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

• 5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA
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7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 30 (trinta e seis) meses, a contar da data de
sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

8 0(s) preço(s) unitário(s) é(são):

[TABELA].

9 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

10 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

11 A Nota Fiscal sera mensal e deverá ser apresentada imediatamente após a ativação da
licença.

12 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

14 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

15 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.
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CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO
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16 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

16.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

16.2A fiscalização do Contrato Administrativo será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

17 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

17.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

17.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

17.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

17.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

18 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

19 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

20 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como As
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e A.
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ampla defesa.
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21 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita as seguintes sanções:

21.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

21.2Multa.
21.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por semana completa de atraso

injustificado sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do
produto em mora na Nota de empenho, até o limite de 7 (sete) semanas;

21.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
Contrato Administrativo ou do valor proporcional do item a ser objeto da
rescisão, no caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra
rescisão do Contrato Administrativo, podendo ser cumulada com a multa
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere valor
equivalente ao total do Contrato Administrativo.

21.3Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

22 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

22.1.2 Apresentar documentação falsa;
22.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5 Não mantiver a proposta;
22.1.6 Cometer fraude fiscal;
22.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

23 Considera-se comportamento inid6neo, entre outros, a declaração falsa quanto as
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

24 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
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sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

26 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

27 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

27.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

28 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

29 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

30 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à. empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

31 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

32 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

33 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

34 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
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acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

35 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

36 Sao motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

37 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

38 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

39 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

40 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com prego registrado.

41 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.
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CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO
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42 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

43 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI n° 126/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Controle interno prévio em processo para licença de antivirus

Londrina, 25 de julho de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 27/2018 para

controle interno prévio. Ressaltamos que, embora não haja dotação bastante, a Diretoria-Geral

já foi informada e alteração das normas orçamentárias está sendo providenciada para fazer

frente a despesa estimada.

Ficamos à disposição para esclarecimentos.

De acordo:

LuizFel
Departa

Atenciosamente,

ãn. • ora'e 1 endaz
ento de Supri ntos e Patrimônio

rdiAbe
e Patrimônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI. N° 022/2018-FIN. Londrina, 03 de julho de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Processo Administrativo — DG n° 27/2018 — Renovação de Licenças de
Software antivirus.

Prezados,

Em atenção a Requisição n° 2612/2018, em folha 051 do Processo
Administrativo n° 27/2018, referente a renovação de Licenças de uso do software
Symantec Endpoint Protection, informamos que devido a Regra 5736 do SIM-AM, que
trata que a incorporação de bens só podem ser efetuadas em aplicações diretas (90) nos
elementos 52, 52, 61, 63, 64, 65 e 66, a natureza da despesa deverá ser alterada de 4490.39
para 3390.40 — Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica,
conforme detalhado a seguir:

Saldo orçamentário p/ a cobertura da(s) despesas(s) desta requisição (Serviços) 217.699,45

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc. licitatório (Serviços) 0,00

Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.409400 — Aquisição de softwares de aplicação.

Atenciosamente,

17/4
ermes de F /la arbe

Gerente do Depa amento Fina ceiro.

035L
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Comunicação Interna n.° 084/2018

Data: 13 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 27/2018 — Pregão Presencial — Renovação de
Licenças de software antivirus Symantec.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para
esta Controladoria através da CI n° 126/2018 — DSP, para que seja procedido o controle
preventivo (fl. 84).

Compulsando-se os autos desse processo (fls. 01/84), identificamos alguns
pontos que passamos a comentar:

1) Objeto:

Na Seção I do Termo de Referência (fl. 2/8), bem como no Anexo I da minuta do Edital
(fl. 66/71) está indicado que, a contratação se dará pela renovação de licenças de uso do
software antivirus da Symantec, sendo justificado na Seção II, a necessidade e a vantagem de
se manter o mesmo aplicativo já implantado na estrutura de TI da Camara Municipal de
Londrina, em uso desde 2012, cujo contrato administrativo já está vencido desde janeiro de
2018 (Contrato Administrativo n°42/2014, decorrente do Pregão Presencial n° 22/2014).

Com relação à especificação da marca, por ocasião daquela contratação, a Assessoria
Jurídica da Casa exarou parecer quanto a essa possibilidade (fls. 55/61), ressaltando no item
2, às fls. 56/58 dos autos daquele processo que, "...é impossível a este parecer avaliar ou
discordar destas questões técnicas da área de informática, de sorte que, portanto, tem-se que
considerá-las verossímeis, o que conduz ao preenchimento do requisito da Lei das
Licitações", considerando ainda em seu parecer (fl. 58) que, a parte final do Artigo 7°, § 5°
da Lei 8.666/93 autoriza a opção por marca nas hipóteses em que houver justificativa técnica
reputando essa como presente na justificativa.

Salientamos que, com relação á. licitação e ao contrato anterior já vencido, esta
Controladoria não foi instada a se manifestar.

o861,1A,

(Nr



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Quanto ao presente processo, não obstante a justificativa dada no Termo de Referência
pelo Departamento de Informática da Casa, ressaltando a necessidade e a vantajosidade e
economicidade para a renovação da mesma marca, aquela ficaria mais robusta, se possível,
fossem feitas também as comparações com outras marcas.

2) Vigência:

Prevalecendo a justificativa dada no Termo de Referência (Anexo I), o prazo da vigência
da contratação, ao invéz de 12 (doze) meses ficará estendida para 36 (trinta e seis) meses.

Consta tanto no Termo de Referência (fl. 2) como no Anexo I do Edital (fl. 66) que a
renovação da licença será pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Já na minuta do Contrato
Administrativo (fl. 78), consta que a vigência será de 30 (trinta e seis) meses, devendo ser
corrigido para 36 (trinta e seis meses).

3) Requisição:

Na requisição n° 2612/2018 (fl. 51) está informado que para a cobertura das despesas
relativas à presente licitação existem recursos orçamentários de R$ 10.500,00, sendo já
utilizados no subelemento R$ 4.500,00 (Funcional Programática : 01.010.01.031.0001.1001 -
Natureza da Despesa: 4490.399994 — Aquisição de Software de aplicação.), sendo portanto,
os recursos insuficientes em face da proposta da empresa de R$ 30.534,69 (fl. 45 e 45,
verso), tendo o Departamento de Suprimentos e Patrimônio informado tal insuficiência da
dotação para a Diretoria-Geral para providências (fl. 84).

Conforme CI n° 022/2018 — FIN (encartada nos autos, porém ainda não numerada e
rubricada), o Departamento Financeiro fez a substituição para: Funcional Programática :
01.010.01.031.0001.20W - Natureza da Despesa: 3390.409400 — Aquisição de Software de
aplicação, informando a existência de saldo orçamentário de R$ 217.699,45 para tanto
suficiente para a contratação pretendida.

Recomendações:
a) 0 referido documento deve ser numerado e rubricado nos autos pelo Departamento de
Suprimentos e Patrimônio;
b) Deve ser alterado o item 3 do Edital (fl. 53) e, da minuta do Contrato Administrativo!
Cláusula Segunda (fl.77) quanto a indicação dos recursos orçamentários prevalecendo a que
foi ora modificada.

4) Divergência quanto ao prazo de apresentação da Nota Fiscal.
Na minuta do Contrato Administrativo, Cláusula Sexta — Do Pagamento (fl 78), nos itens

10 e 11, não fica claro, com relação à apresentação da Nota Fiscal, causando confusão, sendo i
que o item 10 estabelece que, o prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados

cv
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do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela contratada, enquanto que, o item 11 diverge estabelecendo que
a Nota Fiscal será mensal e deverá ser apresentada imediatamente após a efetivação da
licença.

Recomendamos adequar esses dispositivos, adaptando o item 10, mais coerente
excluindo o item 11.

Uma vez providenciada a regularização recomendada nos itens 2 a 4, acima,
não obstamos o normal prosseguimento do processo, devendo os autos ser em seguida
enviado para a Assessoria Jurídica da Casa para parecer dessa.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente,

De Acordo: 13/07/2018:

Silvio P lm eira
Gerente d ntroladoria

Vastile Hor
Contador

H io o s antos
Controlador
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Licenças de uso do software
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, objeto da Requisição 2612/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.1001 e Natureza da despesa: 4490.339040 — Serviços de Tecnologia da
Informação — Pessoa Jurídica.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.
PREÇO MÁXIMO: RS 30.534,69 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia ***MINUTA***, as 9h e 15min, na sala
de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://wwwl .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 13H ÀS
1811): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).

***SUMARIO***
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SEÇÃO I — DO OBJETO

2

1 0 objeto desta licitação é Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION, para atender As necessidades da Câmara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital e seus Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Quantidade de licenças Preço máximo global
152 R$ 30.534,69

3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001
e Natureza da despesa: 4490.339040 — Serviços de Tecnologia da Informação — Pessoa
Jurídica.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

6 A participação na licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa física em empresário individual) nos termos
dos art. 30, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

7 É vedada a participação nesta licitação de:

7.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
7.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
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7.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela
Câmara;

7.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de
Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;

7.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

7.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
7.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico 

art.,
dos Servidores

Públicos Civis do Município de Londrina — PR.
7.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob

concurso de credores ou em dissolução.
7.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

8 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

8.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
8.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
8.1.2 Documento que lhe de poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
8.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
8.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
8.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

8.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
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SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO
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9 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

10 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

11 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

11.1 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

11.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

12 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

13 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

13.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
13.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

14 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

14.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".
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14.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

15 Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

15.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
15.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
15.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
15.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

15.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

15.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A. Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da
realização da sessão]".

15.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

16 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

16.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referencia.

16.20 prego em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

17 A apresentação da proposta implica:

17.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
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17.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na
proposta;

17.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

17.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

20 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

22 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

23 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas as propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
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24.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

24.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

26 0 julgamento será realizado pelo valor unitário global e somente serão aceitas duas
casas decimais.

27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

29 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

30 Será desclassificada a proposta final que:

30.1Contenha vícios ou ilegalidades.
30.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
30.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
30.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
30.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

30.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.
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31 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §30 do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

32 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

33 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

34 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

34.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
34.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

35 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

36 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

37 0 Pregoeiro procederá A. abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

38 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.
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39 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

40 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

40.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

41 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

41.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

41.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
41.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
41.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

41.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

42 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

43 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

44 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.
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45 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

45.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

45.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

46 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos 5. confirmação no site do órgão
emissor.

47 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

48 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (tees)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

49 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto A. intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

50 Não serão conhecidos:

50.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

50.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

50.30s recursos imotivados ou insubsistentes.
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51 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

52 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

53 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

54 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:

54.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
54.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

55 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

55.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
55.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/2006.
55.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

56 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

57 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.
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58 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

59 Após a homologação do certame, o vencedor sell convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).

60 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

61 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

61.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inid6neo.

62 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

63 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.
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63.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

63.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

64 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

65 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

66 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

67 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

68 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

69 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

70 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

71 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

72 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
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em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

73 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sera, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

74 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

75 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

76 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

76.1Anexo I: Termo de Referência;
76.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
76.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
76.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
76.5 Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
76.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 25 de junho de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

15

1 0 presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de solução Antivirus,
com o objetivo de prover segurança, proteção e automação no monitoramento das
aplicações e arquivos, minimizando a contaminação por virus, ma/wares, trojans,
spywares e outras ameaças virtuais, de forma a garantir a continuidade dos serviços
executados pela Camara Municipal de Londrina (CML).

2 As especificações dos equipamentos e quantidades são as seguintes:

Item Descrição Quantidade

1

Renovação de Licenças de uso do software SYMANTEC
ENDPOINT PROTECTION incluindo suporte técnico e direito
de atualizações de versão, definições de virus, releases, vacinas
e patches de correção pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

152

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA

3 Com a popularização da internet, pôde-se observar que ocorreu um aumento
significativo na disseminação de virus e arquivos maliciosos pela rede. Um simples
clique em um arquivo recebido por e-mail pode levar a contaminação de toda a rede,
arquivos importantes podem ser acessados, modificados ou, até mesmo, excluídos sem
autorização, informações sigilosas podem ser furtadas, • acarretando sérias
consequências.

4 Na Camara Municipal de Londrina (CML) grande parte dos procedimentos executados
são realizados por meio da Intranet. Os arquivos encontram-se armazenados na rede e
são acessados pelos usuários que possuem autorização especifica. Além disso, o público
externo também tem a possibilidade de consultar projetos, leis, informações das sessões,
dos vereadores e da CML pela Internet.

5 Diante desse contexto, um acesso indevido aos arquivos pode gerar graves prejuízos
para a CML. Sendo assim, é de suma importância a contratação de uma solução de
proteção eficaz, com o objetivo de garantir a segurança das aplicações executadas e a
fidedignidade das informações armazenadas e disponibilizadas para os usuários e o
público em geral. Deste modo, torna-se necessária a avaliação de elementos empíricos e
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6 Primando pela segurança organizacional, a CML deve manter aplicativo de segurança
instalado e em pleno funcionando, minimizando os riscos de acesso indevido às
informações, arquivos e aplicações, que possam comprometer o funcionamento das
atividades da CML.

7 A CML utiliza as soluções da Symantec desde 2012, sendo que o contrato vigente
referente ao licenciamento de aplicações de segurança da Symantec é o Contrato
Administrativo n° 42/2014, decorrente do Pregão Presencial n° 22/2014. Vale destacar
que esse Contrato Administrativo finalizou em Janeiro de 2018, sendo necessário
realizar a renovação dessas licenças, para evitar falhas de segurança no acesso às
informações e aplicações existentes na CML.

8 A utilização da atual solução de segurança Symantec na infraestrutura de TI da CML
caracteriza- se, tecnicamente, por serem produtos de eficiência comprovada, provendo a
integração de suas ferramentas de segurança, garantindo console único de manutenção,
alerta e mitigação de eventos de segurança.

9 Dado o atual parque instalado em produção e em pleno funcionamento com produtos de
Segurança da Symantec na CML, não é econômica e tecnicamente viável a substituição
da solução implantada, sob o risco de perda de conhecimento tecnológico e demora na
absorção de nova tecnologia, o que poderia causar um lapso temporal de segurança e
acessibilidade à informação.

10 Cabe ainda ressaltar que a manutenção da atual solução de antivirus justifica-se pela sua
estabilidade, pois, desde sua implantação, não se tem noticias da ocorrência de virus e
outras pragas virtuais na rede de computadores da CML. Sendo assim, uma mudança
pode ser um risco desnecessário, além de causar transtornos com incompatibilidades
entre sistemas.

11 Além disso, em que pesem a existência de outras soluções similares, conclui-se que a
escolha da manutenção da solução atualmente implantada, com atualização tecnológica
trará à CML os seguintes beneficios:

11.1 Aproveitamento da expertise da equipe técnica na solução atualmente implantada;
11.2 Baixo custo na absorção de novas tecnologias, tendo em vista a familiaridade com a

solução já implantada;
11.3 Obtenção de preço mais vantajoso em detrimento de contração de nova solução;
11.4 Redução do tempo de implantação, tendo em vista que a solução já se encontra

operacional, e as máquinas clientes já estão perfeitamente integradas com a aplicação
de gerenciamento instalada em máquina servidora;
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11.5 Eficiência do trabalho, diminuindo custos administrativos;
11.6 Aumento da eficiência contra as vulnerabilidades, segurança, proteção e

autenticidade de dados sensíveis da organização, controlando pró-ativamente todos
os pontos possíveis de acesso não autorizado às informações sensíveis (endpoint,
rede e storage);

12 Pelo exposto, não restam dúvidas quanto A. necessidade, possibilidade e legalidade dessa
contratação, uma vez que, amparados em motivos de ordem técnicas, ficou demonstrado
que na hipótese, se mostra mais vantajoso para a administração continuar utilizando a
solução já existente e em perfeita aplicação na CML, do que sua substituição por outras
soluções, tendo em vista os princípios da economicidade e supremacia do interesse
público, nos termos da Lei.

13 Sendo plenamente justificável esta contratação, tratando-se a marca de mero requisito
de compatibilidade e de manutenção do pleno funcionamento de suas funcionalidades, é
preciso a definição do período de atualização. Considerando as ofertas de mercado
(atualização de 1, 2 ou 3 anos), justifica-se a escolha pelos 3 (três) anos de atualização
pelos argumentos apresentados as seguir:

13.1 E uma solução essencial e de uso continuo, uma vez que todo ano será necessária a
contratação de solução de antivirus;

13.2 A onerosidade para a realização do procedimento licitatório será minimizada,
permitindo o atendimento de uma necessidade continuada de maneira racional,
atendendo a eficiência e economicidade;

13.3 Como pode ser constatado na figura 1, o custo por uma atualização de três anos
representa o acréscimo de 79% (setenta e nove por cento) da atualização por um ano.
E o custo de três contratações de atualizações por um ano representaria uma elevação
em 67% (sessenta e sete por cento) comparado ao valor unitário da licença de 3 (três)
anos, conforme levantamento no site do fabricante, no link:
https://www.symantec.com/smb/endpoint-protection, apresentado na figura 1, e que
acompanha a presente justificativa.

Quanta 1 -24 26 -49 50 - 9 100 - 249 250- 360

1 Year $54.18' $4334* $41 72" $3955 536.84*

2 Years $85 14* $68 11' $65 56' $62 15* 55T90

3 Years $9752 $78.02* 575O9 $71i9 566.31*

Figura 1. Valores para o licenciamento de solução de segurança.
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SEÇÃO III — DA GARANTIA E DO SUPORTE TÉCNICO
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14 0 suporte técnico será feito mediante atendimento telefônico (número local ou 0800) ou
correio eletrônico, com objetivo de solucionar problemas de funcionamento e
disponibilidade da solução e de esclarecer dúvidas relacionadas ao uso e atualização dos
produtos.

15 A Camara Municipal de Londrina terá direito a um número ilimitado de solicitações de
suporte.

16 0 suporte deverá ser prestado em regime de 8h por dia, 5 (cinco) dias por semana,
durante o horário de 8 às 12h e das 14h às 18h;

17 Os serviços de suporte poderão ser prestados remotamente, por meio de chamada
telefônica ou e-mail.

18 As solicitações de suporte técnico deverão ser respondidas em até 1 (um) dia útil —
tomando como referência o expediente da Camara Municipal de Londrina e os feirados
a que se sujeita.

SEÇÃO IV— DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

19 Os arquivos de licença e certificados do fabricante com datas de inicio e término da
prestação do serviço de suporte e do direito de atualização de versão deverão ser
entregues pela Contratada em até 30 dias após a assinatura do contrato.

20 Os números de atendimento telefônico e correios eletrônicos, bem como a indicação do
endereço URL por meio do qual os arquivos de instalação serão obtidos, deverão ser
comunicados pela Contratada em no máximo 30 (trinta) dias corridos após a assinatura
do Contrato.

21 Os arquivos de licença deverão ser disponibilizados para a Câmara Municipal de
Londrina em meio digital.

22 Todas as licenças e certificados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro
Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná,
CEP: 86015-903, no horário das 13 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira.
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23 A Contratada arcará com os custos da entrega;

24 A Contratada se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

19

25 Servidor lotado no Departamento de Informática da Câmara Municipal de Londrina
poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

26 0 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a data
da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

27 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Informática em 15 (quinze) dias Ateis a partir do
recebimento provisório.

28 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do produto
entregue às especificações e as qualificações dos materiais entregues, de conformidade
com o exigido neste Termo de Referência, Edital, e com o constante da proposta de
pregos do licitante vencedor.

29 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

SEÇÃO V — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

30 A Contratada obriga-se a:
30.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
30.2Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto

do presente termo de referência;
30.3Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira

clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;
30.4Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

30.5Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina- PR



Pregão Presencial n°.
***MINUTA***/2018

üs
20

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de
Registro de Preço;

30.6Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

30.7Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

SEÇÃO VI— OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

31 A Contratante obriga-se a:

31.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

31.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

31.3Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Londrina, 10 de maio de 2018

Mitio Yoshida
Gerente do Departamento de Informática
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA 2k PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento às determinaçôes da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. Inúmero sequencial de atas e contratos112018
PREGÃO PRESENCIAL N°. Inúmero e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018

OBJETO: LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION
VALOR: [PREcol ([VALOR POR EXTENS01)

VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

25

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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1 0 objeto deste instrumento é Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION, para atender as necessidades da Camara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo
de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da garantia e do suporte técnico, dos prazos, condições de entrega e
aceitação, das obrigações da contratada e obrigações da contratante estão previstas no
Termo de Referencia, documento que integra o presente instrumento, como se nele
estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001 e
Natureza da despesa: 4490.339040 — Serviços de Tecnologia da Informação — Pessoa
Jurídica.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA
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7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de
sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

8 0(s) preço(s) unitário(s) é(são):

[TABELA].

9 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

10 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

11 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

13 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

14 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO
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15 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

15.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

15.2A fiscalização do Contrato Administrativo sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

16 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

16.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

16.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

16.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

16.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

17 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

18 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

19 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita às penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como as
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e 6.
ampla defesa.
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20 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita às seguintes sanções:

20.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

20.2Multa.
20.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por semana completa de atraso

injustificado sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do
produto em mora na Nota de empenho, até o limite de 7 (sete) semanas;

20.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
Contrato Administrativo ou do valor proporcional do item a ser objeto da
rescisão, no caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra
rescisão do Contrato Administrativo, podendo ser cumulada com a multa
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere valor
equivalente ao total do Contrato Administrativo.

20.3 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

21 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de pregos;

21.1.2 Apresentar documentação falsa;
21.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.5 Não mantiver a proposta;
21.1.6 Cometer fraude fiscal;
21.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

22 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto As
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

23 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

24 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.
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25 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado A.
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

26 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

26.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

27 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

28 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

29 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

30 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

31 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

32 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

33 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
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34 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

35 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

36 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

37 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

38 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

39 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

40 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

41 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia fail do mês seguinte ao de sua
assinatura.
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42 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI n° 148/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Requer parecer jurídico no PA 27/2018 — Antivirus Symantec

Londrina, 16 de julho de 2018.

Prezados Assessores Jurídicos,

Os autos n°. 27/2018 passaram por controle interno prévio (fl. 86-87) e as

sugestões previstas foram incorporadas à minuta de edital (com exceção da parte final do item

1, que prevê sugestão de comparação com outras marcas).

A decisão de não comparar com outras marcas ampara-se na justificativa

apresentada no Termo de Referência (fl. 02-08). A marca do antivirus é fator técnico

determinante na presente licitação e, assim, não faz sentido comparar o produto descrito, que

tem qualidade técnica atestada pelo Departamento de Informática, com produtos diversos.

Atenciosamente,

Depa

/I
-

1. • : • - re Abe
`110ro II entos e Patrimônio
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Licitação, na modalidade de pregão para a contratação de solução Antivirus.

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio/Departamento de Informática

RELATÓRIO

Por meio da Cl n. I48/2018-DSP e nos termos do artigo 38, parágrafo Calico, da

Lei n° 8.666/93, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Casa envia, para exame e

aprovação, minuta de Edital para licitação, ria modalidade de pregão presencial do tipo de menor

preço, visando contratação de 152 licenças de software antivirus, para os computadores da Casa.

Consta dos autos do PA 27/2018, que antes da remessa para parecer nos termos

indicados, houve o encaminhamento do processo para controle interno prévio pela Controladoria da

Casa, a qual fez indicações no parecer de fls. 86/88, versando sobre período de vigência, indicação
da fonte de recursos orçamentários para a aquisição e prazo de apresentação da Nota Fiscal.

Convém expor que as indicações da Controladoria, segundo informações do DAP, já foram

encartadas na minuta de fls. 89/120.

Assim, além do Termo de Referência de fls. 2/8, constam do PA também

orçamentos (fls. 9/46), que culminaram na fixação de preço máximo para as aquisições (fls. 49/50).

É o relatório.
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PARECER

1. Quanto ao pregão.

Esta modalidade de licitação é regulada pela lei 10.520/2002, e assim sintetizada

por Joel de Menezes Niebuhr:

"Pregão é uma das modalidades de licitação pública, atualmente disciplinada
pela Lei n'10.520/02, destinada a contratação de bens ou de serviços comuns,
cujo julgamento das propostas antecede a fase de habilitação, admitindo que os
licitantes renovem as suas propostas iniciais. 0 procedimento da modalidade
pregão distingue-se dos demais procedimentos das outras modalidades de
licitação, apresentando vantagens flagrantes.

A primeira vantagem é que o pregão independe do valor estimado do futuro
contrato, tal qual as modalidades concorrência, tomada de preps e convite.
Estas modalidades são adotadas, via de regra, de acordo com valores pré-
estabelecidos, o que frequentemente causa transtornos el Administração."

Após um período de debates, doutrina e jurisprudência passara a entender que
muitos bens e serviços de informática podem ser considerados comuns, em virtude do amplo
processo de padronização e do grande desenvolvimento do mercado de informática, podendo,
inclusive, ser facilmente encontrados. Em tais casos, será perfeitamente possível a utilização da
modalidade licitatória do pregão, inclusive em sua forma eletrônica, dispensando-se,assim, o tipo de
licitação "técnica e preço", incompatível com o pregão (art. 40, inciso X, da Lei n° 10.520, de 2002).
Nesse sentido, cumpre apresentar os ensinamentos de Marçal Justen Filho sobre a existência de
bens e serviços de informática comuns:

"Assim, é perfeitamente possível encontrar equipamentos de informática
venda em supermercados e lojas não especializadas. Ali também se vendem os
chamados "softwares de prateleira": programas com perfil não diferenciado,
comercializados em massa e que podem ser facilmente instalados e operados.
Ora, é evidente que essa espécie de bens e serviços não demanda licitação de
técnica e preço, eis que não há sequer possibilidade de cogitação de variação
técnica apta a satisfazer de modo mais adequado o interesse sob tutela do
Estado. Aliás, o reconhecimento da procedência do raciocínio conduziu (.2
possibilidade de utilização do pregão para contratação nessa área."
(Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11' edição. Ed.
Dialética: Silo Paulo, 2005, págs. 437 e 438)."
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Neste sentido, os órgãos de controle vêm admitindo a utilização da modalidade

pregão para aquisição de produtos de informática. No âmbito do TCU, por exemplo, vale mencionar

o Acórdão n° 740/2004-TCU-Plenário, com a seguinte redação:

"utilizar a modalidade pregão estritamente para aquisição e/ou contratação de
bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões dedesempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, conforme regra insita no art. 1°, parágrafo
único, da Lei n° 10.520/2002, incluindo nessas características os bens e
serviços de informática."

Este entendimento é adotado também pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, que vale-se de pregão eletrônico para aquisição de soluções de informática inclusive para si
próprio, como se exemplifica por acórdão recente do órgão:

ACÓRDÃO N° 1654/18 - Tribunal Pleno: Atos de contratação —
Procedimento licitatório — Pregão Eletrônico n° 04/18 — aquisição de solução
de segurança com características de Firewall de nova geração (Next
Generation Firewall - NGFW) — Pela homologação do certame.

Possível, assim, a utilização do pregão na hipótese.

2. Quanto A Lei Complementar n. 147/2014.

Uma vez que conforme seção III, item 6, do Edital a licitação será voltada
exclusivamente a Micro Empresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), convém tecer
considerações sobre a Lei Complementar n. 147/14 que alterou a Lei Complementar 123/06,
justamente para instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
introduzindo diversas alterações legislativas relacionadas às MPEs, inclusive na Lei de Licitações.
Assim, a atual redação ao artigo 47 da LC 123 dispõe que "as contratações públicas da
administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e
regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo 5 inovação tecnológica."
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Sendo que a maior alteração ocorreu quanto ao artigo 48 da LC 123, que foi

alterado para dar efetividade ao tratamento diferenciado em relação as MPE. A redação vigente é a

seguinte:

"Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar,
a administração

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados ei aquisição de
obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou
empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza
divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação
de microempresas e empresas de pequeno porte."

De onde se pode concluir que as novas regras são de observância obrigatória.

3. Da especificacAo de marca.

Conforme mencionou a Assessoria Jurídica no parecer exarado à licitação for-
malizada pelo pregão n°22/2014, como regra é proibida a indicação de marca do produto ou serviço
a ser adquirido pela administração, porque isso tende a ser irrelevante, importando mesmo as carac-
teristicas técnicas do produto necessário para o atendimento de um interesse público. A Lei do Pre-
gão (Lei 10.520/2002) contém dispositivo que esclarece:

"Art. 3°A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

(..)
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;"
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Nada obstante, o Termo de Referência de fls. 2/8 traz justificativa da Gerência
do Departamento de Informática da CML acerca da sua opção pelo antivirus da marca Symantech
EndPoint, com estes argumentos:

(..)

"8. A utilização da atual solução de segurança Symentec na infraestrutura de

TI da CML caracteriza-se, tecnicamente, por serem produtos de eficiência

comprovada, provendo a integração de suas ferramentas de segurança,
garantindo console único de manutenção, alerta e mitigação de eventos de
segurança.

9. Dado o atual parque instalado em produção e em pleno funcionamento com

produtos de Segurança da Symantec na CML, não é econômica e tecnicamente
viável a substituição da solução implantada, sob risco de peda de conhecimento
tecnológico e demora na absorção de nova tecnologia, o que poderia causar um
lapso temporal de segurança e acessibilidade el informação.
10. Cabe ainda ressaltar que a manutenção da atual solução de antivirus
justifica-se pela sua estabilidae, pois, desde sua implantação, não se tem
noticias da ocorrência de virus e outras pragas virtuais na rede de
computadores da CML Sendo assim, uma mudança pode ser um risco
desnecessário, além de causar transtornos com incompatibilidades entre
sistemas.

11. Além disso, em que pesem a existência de outras soluções similares,
conclui-se que a escolha da manutenção da solução atualmente implantada,
com atualização tecnológica trará a CMLos seguintes beneficios:
11.1. Aproveitamento da expertise da equipe técnica na solução atualmente
implantada;

11.2. Baixo custo na absorção de novas tecnologias, tendo em vista a
familiariadade com a solução já implantada;
11.3. Obtenção de prego mais vantajoso em detrimento da contração (sic) de
nova solução;
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11.4. Redução do tempo de implantação, tendo em vista que a solução já se

encontra operacional, e as máquinas clientes já estão perfeitamente integradas

com a aplicação de gerenciamento instalada em máquina servidora;

11.5. Eficiência do trabalho, diminuindo custos administrativos;

11.6. Aumento da eficiência contra as vulnerabilidades, segurança, proteção e
autenticidade de dados sensíveis da organização, controlando pró-ativamente

todos os pontos possíveis de acesso não autorizado ás informações sensíveis

(endpoint, rede e storage)."

Com efeito, dispõe o artigo 7°, § 5° da Lei 8.666/93:

"§ 5°. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços
sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas,
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o
fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de
administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório."

Pode ser mencionado, igualmente, o artigo 15, 1, da Lei de Licitações:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

- atender ao principio da padronização, que imponha compatibilidade de es-
pecificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as con-
dições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

Como se percebe, a exceção, segundo a norma, está na possibilidade de se de-
monstrar, por meio de justificativa técnica, que somente uma marca determinada é que atende ao in-
teresse público, porquanto somente determinada marca teria algum elemento especifico ausente nas
demais, e ainda, que esse elemento a mais é imprescindível para o que a Administração busca.

Na justificativa apresentada, constam explicações que trazem aspectos técnicos
que o setor responsável considera essenciais, notadamente a afirmação de que a utilização de tal so-
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lução se justifica diante do "aumento da eficiência contra as vulnerabilidades, segurança, proteção
e autenticidade de dados sensíveis da organização, controlando pró-ativamente todos os pontos
possíveis de acesso não autorizado as informageks sensíveis (endpoint, rede e storage)" o que cul-
minou enfim na assertiva peremptória de que "não ê econômica e tecnicamente viável a substitui-
ção da solução implantada, sob risco de peda de conhecimento tecnológico e demora na absorção
de nova tecnologia, o que poderia causar um lapso temporal de segurança e acessibilidade ei infor-
mação".

Assim, ao que parece, há justificativa técnica para a solução pretendida, mesmo
porque, como já escreveu na oportunidade anterior, é impossível a um parecer jurídico avaliar ou
discordar destas questões técnicas da área de informática, de sorte que, portanto, tem-se de consi-
derá-las verossímeis (até pela utilização desde 2012, segundo se informa), o que conduz ao preen-
chimento do requisito exigido pela Lei de Licitações, já que há justificativa técnica razoável quanto
A. necessidade que o Departamento de Informática fundamentou. 0 Tribunal de Contas da União,
em acórdão citado por Joel de Menezes Niebuhr, esclarece:

Plenário:

'Nos processos licitatórios, é vedado adotar preferência de marca, a menos que 
demonstrado, tecnicamente e de forma circunstanciada, que somente uma aten-
de as necessidades especificas da Administração, conforme disposto nos artigos 
7', ÇF 5° e 15, ¢' 7°, inciso I, da Lei 8.666/93. (Decisão n. 664/2001, Plenário,
Rel. Marcos Vinícius Vilaça., julg. 29/08/2001)

Ou ainda, conforme outro posicionamento do TCU, no Acórdão 1.521/2003 -

"que a indicação de marca na especificação de produtos de informática pode
ser aceita frente ao principio da padronização previsto no art. 15, I, da Lei
8.666/93, desde que a decisão administrativa que venha a identificar o produto
pela sua marca seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa a op-
ção, em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração".
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Dessa forma, pode-se perceber que a gerência de informática da CML trouxe as

razões de ordem técnica para a referida marca. Contudo, de acordo com o citado Acórdão do TCU,

revela-se necessário que a Administração também aponte justificativa econômica que demonstre a

vantajosidade da contratação da marca escolhida; neste sentido, concordamos com o posicionamen-

to da Controladoria no parecer de controle prévio de fls. 86/88, no sentido de ser necessário igual-

mente a apresentação de comparações com os preps de outras marcas, para que se denote com

mais propriedade o requisito da vantajosidade econômica (eis que a própria gerência de informática

frisa que a opção adotada é mais econômica, até por se tratar de uma renovação, devendo isto ser

demonstrado).

Observados estes pontos e considerando que a parte final do artigo 7°, § 5°, da

Lei 8.666/93 autoriza opção por marca nas hipóteses em que houver justificativa técnica, e estando
esta presente, passamos A. análise dos demais pontos do Edital.

4. Análise do Edital.

A Lei 10.520/2002, dispõe em seu artigo 4°:

"Art. 40 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de
aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal
de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o
vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento
de que trata o art. 2°;

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local,
dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a integra do edital;

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do
art. 3°, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato,
quando for o caso;
(..)"

As exigências mínimas do inciso do artigo 3°, por sua vez, são as seguintes:
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autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;"

Sistematizando as exigências mínimas legais, temos, portanto:

(i) Justificativa da necessidade da contratação;

(ii) Definição do Objeto do certame;

(iii) Exigências de Habilitação;

(iv) Critérios de Aceitação das Propostas;

(v) Sanções por Inadimplemento;

(vi) Cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.

Da análise verificada temos que, em linhas gerais, o edital atende as exigências
legais previstas no artigo 4°, III, da Lei 10.520/2002, especificamente quanto as exigências mínimas
do artigo 3°, I, quais sejam: o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para
fornecimento.

Sem embargo, em vista da análise procedida:

a) alertamos que os quantitativos máximos, previamente indicados pelo setor
requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da realidade/necessidade da Camara Municipal
de Londrina;

b) Nos termos do 14 caput da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários indicados no Edital devem estar disponíveis
quando da efetiva contratação.

Com relação A. minuta do contrato (Anexo VI do Edital) trazida à colação para
análise, considera-se que ela reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável à
espécie (Lei 8.666/93, art. 55 e incisos ).
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5. Conclusões.

Cumpre salientar que a presente manifestação, toma por base, exclusivamente,
os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo encaminhado
para análise, em epígrafe. Destarte, a manifestação é feita sob prisma estritamente jurídico, não lhe
competindo adentrar à conveniência e A. oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de
natureza eminentemente técnico-administrativa, tais como as justitificativas para especificação da
marca, tampouco a própria necessidade da aquisição, ou a quantidade estimada no Termo de
Referência, assim como a adequação dos orçamentos.

Assim, para finalizar, sugere-se:

5.1. A observância do posicionamento da Controladoria no parecer de controle
prévio de fls. 86/88, no sentido de ser necessário igualmente a apresentação de comparações com os
preços de outras marcas de soluções similares;

5.2. Após, o retprno à Controlado a para controle prévio sobre o processo,
considerando a justificativa tefica, bem como aa9áífse dos orçamentos que sugeriu.

/
Londrina, 10 0- julho e 2018.

S
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CI n. 159/2018— DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Informática
Assunto: Comparação de vantajosidade com outras marcas

Londrina, 20 de julho de 2018.

Prezado Gerente,

A Controladoria solicitou demonstração comparativa de vantajosidade com

outras marcas no controle interno de fls. 86-88. A Assessoria Jurídica encampou esse

posicionamento no parecer jurídico de fls. 122-131.

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio solicitou esclarecimentos

verbais A. Controladoria. 0 esclarecimento foi no sentido de que deve ser elaborado

comparativo técnico com outras soluções de antivirus — com a razão de eles não atenderem às

necessidades da CML.

Atenciosamente,

latfe Abe
de Suprimentos e Patrimônio
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CI n° 17/2018
De: Departamento de Informática
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimonio/Controladoria
Assunto: Processo Administrativo n° 27/2018

Londrina, 25 de julho de 2018.

Prezados,

Considerando CI nr. 159/2018-DSP, referente às considerações realizadas pela

Controladoria e pela Assessoria Jurídica em análise prévia do processo Administrativo n° 27/2018,

o Departamento de Informática vem por meio deste manifestar que:

Com relação à comparação com outros fabricantes de Antivirus, o Departamento

de Informática realizou um levantamento considerando testes realizados pelo AV-Test Institute

( https: //www. av-test. o ra/en/abo ut-the- in st it ute ), uma organização de pesquisa in d ep end en te

situado na Alemanha que é especializado em segurança de TI e realiza certificação de ferramentas

de Antivirus considerando os critérios de proteção, performance e usabilidade, conforme

procedimento descrito em: https://www.av-test.org/en/about-the-institute/test-procedures/test-• modules-under-windows-protection!. 0 AV-Test realiza os testes e divulga um relatório bimestral

com as 15 principais ferramentas de Antivirus disponíveis no mercado, sendo assim, considerando o

Ultimo relatório divulgado em Abril de 2018 (relatório anexado), pode-se concluir que:

1. Com relação à ferramentas ditas gratuitas, vale destacar que apesar dos

fabricantes possuírem versões que são disponibilizadas gratuitamente, elas

são válidas apenas para uso pessoal. Para uso comercial, normalmente elas

possuem limitações ou restrições. Por exemplo, o Windows Defender que é

gratuito nas versões de Windows superiores a versão 8.0, possui a limitação

de permitir no máximo 10 licenças por instituição, além disso, conforme pode

ser observado, ele não consegue nota máxima nos requisitos avaliados pelo

AV-Test. Um outro fabricante que também possui versão gratuita é o Avast,

porém, para uso comercial é disponibilizado a versão Avast Business, que

_}/
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conforme cotação anexada, o valor de licença individual para 3 anos de

licenciamento é de R$ 230,36. Considerando que a Câmara Municipal de

Londrina (CML) possui a necessidade de aquisição de 152 licenças, o custo

total seria de R$35.014,72;

2. Considerando a ferramenta McAfee Endpoint Security, que possui boa

avaliação no relatório divulgado pela AV-Test, vale destacar que a CML já
utilizou ferramentas desse fabricante, no período de 2013/2014. Porém, em

testes empíricos realizados pelo Departamento de Informática, pode-se

constatar que essa ferramenta possui problemas, principalmente em relação à

atualização das definições das bases de virus nas máquinas clientes e

servidoras, o que acarretou sérios problemas em relação à. segurança nas

máquinas existentes na CML, conforme relatado no Anexo I-A do Pregão

Presencial nr. 22/2014 que justificou a contratação do licenciamento do

Antivirus Symantec Endpoint Protection pelo período de 3 anos;

3. Dessa forma, foi considerada a ferramenta Kaspersky Lab Endpoint Security,

que é uma ferramenta bem conceituada no mercado, e assim como o

Symantec Endpoint Protection também obteve avaliação máxima nos quesitos

de proteção, performance e usabilidade, conforme relatório de testes

divulgados pelo AV-Test. Sendo assim, conforme cotação anexada, o custo

para a contratação da ferramenta do Kaspersky é de R$70,00 por ano,

considerando o período de 3 anos e 152 licenças, o custo total seria de

R$31.920,00. A tabela apresentada a seguir mostra uma comparação dos

valores para contratação dessas ferramentas:

Antivirus Valor Unitário (3 anos) Total (152 licenças)

Avast Business Pro Managed R$ 230,36 R$35.014,72

Kaspersky Lab Endpoint
Security

R$ 210,00 R$ 31,920,00

Symantec Endpoint Protection
(Renovação de direito de
atualização e manutenção)

R$ 200,88 R$ 30.534,69
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Com relação à economicidade e vantajosidade em relação A renovação do

direito de atualização e da aquisição de novo licenciamento, cabe ressaltar que o valor referente A

ferramenta Symantec Endpoint Protection trata-se de renovação de direito de atualização de

versões, definições de virus e manutenções, pois, o licenciamento das ferramentas foi adquirido no

Pregão Presencial nr. 22/2014, e em comparação com a aquisição de novas licenças, o valor

representa um custo de 30% a 40% menor.

Vale destacar que a solução contratada em 2014 encontra-se em pleno

funcionamento, oferecendo segurança e proteção no acesso aos serviços e dados disponibilizados

para os públicos internos e externos da CML. Sendo assim, a contratação de nova solução se

demonstraria contrária a racionalidade, pois, seria preciso realizar a atualização completa de todos

os 152 clientes existentes na CML e a sua configuração e integração com um servidor central para

gerenciar esses dispositivos. Durante a realização desse processo, os equipamentos ficarão

desprotegidos, podendo ocorrer um comprometimento da segurança em relação aos serviços

disponibilizados pelos servidores de Internet e Intranet para o público interno e externo da CML.

Além disso, podem ocorrer acessos indevidos aos arquivos armazenados nos servidores de arquivos,

o que pode ocasionar perda ou alteração dos arquivos existentes.

Sabendo-se que grande parte dos trabalhos realizados na CML dependem

exclusivamente dos serviços disponibilizados pela Internet ou Intranet, um comprometimento na

segurança seria catastrófico e poderia prejudicar seriamente o andamento dos trabalhos realizados

na Casa.

Dessa forma, considerando-se que a solução é essencial para o perfeito

funcionamento das atividades da CML, a sua substituição representaria uma perda do investimento

já realizado e uma ruptura no planejamento e estruturação técnica realizada em anos anteriores.

Atenciosamente,

Mitio Yos ida
Departamento de Informática

Recebido em / / 

Responsável pelo recebimento
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AVTEST
Test antivirus software for Windows 10 - April 2018 AV-TEST

The best antivirus software for Windows Client Business User
During March and April 2018 we continuously evaluated 15 endpoint protection products using settings as provided by the vendor. We always used the most
current publicly-available version of all products for the testing. They were allowed to update themselves at any time and query their in-the-cloud services.
We focused on realistic test scenarios and challenged the products against real-world threats. Products had to demonstrate their capabilities using all
components and protection layers.

Windows 10: April 2018
Producer

Avast Antivirus Business 18.1 & 18_2

Bitdefender Endpoint Security 6.2

Bitdefender Endpoint Security Elite 6.2

F-Secure PSB Computer Protection 18.3& 184

G Data AntiVirus Business 14.1

Kaspersky Lab Endpoint Security 10.3

Kaspersky Lab Small Office Security 5

McAfee Endpoint Security 10.5

Microsoft Windows Defender Antivirus 4.12

Pak; Afio Networks Traps 4.1

Seorite Endpoint Security 17 00

Sophos Endpoint Security and Control 10.8

Symantec Endpoint Protection 14.0

Symantec Endpoint Protection Cloud 22 12

Trend Micro Office Scan 12.0

Certified Protection

0
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avast CARRINHO DE COMPRA CONFIRA PEDIDO FINALIZADO

Bt.

•

•

0 seu pedido e outras ofertas especiais para você

IM Avast Business Antivirus Pro Managed 3 anos • Quantidade:

3 anos de assinatura cobrada a cada 3 anos.

1

Total

Sem juros no cartão

Informações do cliente e método de pagamento (0 preenchimento de todos os campos é necessário)

Nome:

Sobrenome:

CEP:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado / província:

E-mail:

CPF / CNPJ:

Selecione um ism •

• Cartão de crédito

Número do cartão:

Data de validade:

Código de segurança do cartão:

Parcelas:

Boleto

PayPal

R$ 287,94 R$ 230,36

R$ 230,36

3x de R$ 76,79

Mês

px de R$ 76,79

• / Ano

—7

Renovação automática de Termos.
Ao clicar no botão abaixo e confirmar a sua compra, você autoriza a Digital River a renovar automaticamente sua licença por períodos sucessivos iguais a duração da sua
licença inicial ao preço da licença vigente (mais impostos aplicáveis), utilizando as informaçdes de pagamento fornecidas em sua compra initial, ate você cancelar. Pelo menos
um email sera enviado a você para lembrar de cada renovação futura. Você pode cancelar seu plano de renovação automática a qualquer momento fazendo login no portal
Minha Assinatura (informação de acesso sera incluido no seu email de confirmação do pedido ou na pagina de ajuda de Atendimento ao Cliente), selecionando o seu produto,
e, selecionando a opção "desativar a renovação automática". Você também reconhece e confirma que leu, entendeu e concordou com os Termos de Vendas e a Politica de
Privacidade da Digital River. Assim, concorda com a coleta, uso, tratamento e transferência de seus dados pessoais, informações de faturamento e pagamento para outras
empresas do grupo Digital River que estejam fora do Brasil, aos prestadores de serviços não relacionados da Digital River (You ao licenciante ("Avast") ou fornecedor de
qualquer produto, serviço, licença ou assinatura que você tenha adquirido neste site, conforme detalhado na Politica de Privacidade da Digital River.
Ao curar em 'Aceito & Continue' Eu concordo com os termos de renovação automática do plano e encargos.

Aceito e Continuar »

Os preços e ofertas no carrinho estão sujeitos a alterações até que o pedido sega completado.
Número de referência da compra: 21438275608
Precisa de ajuda? Por favor ligue para +11 3958-5767 (Seg a Sex, das 8h As 18h)
aigital River do Brasil Ltda é o revendedor e o distribuidor autorizado dos produtos e serviços oferecidos na loja da Avast
Política de privacidade Termos de vendas Aviso legal © 1988 - 2018 AVAST Software s.r.o.

https://store.avast.com/store/avastbript_BR/RemoveltemFromRequisition/ThemelD.38737300/1ineltemID.23727830708/nextActi... 1/1
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Kaspersky
Endpoint Security

CLOUD
Proteção forte. Fácil gerenciamento.

Plataformas compatíveis: • OKA •

Exibir folha de dados (2 PAGINAS) /* Assista ao video

Desenvolvido especificamente para pequenas e médias empresas, o Kaspersky Endpoint Security Cloud permite gerenciar a segurança
de vários endpoints, dispositivos móveis e servidores de arquivos remotamente, a partir de qualquer lugar.

O Um único e simples console intuitivo com base na nuvem combina a facilidade de uso com avançadas ferramentas de segurança
virtual e recursos de gerenciamento.

O Gerencie a segurança de vários endpoints, dispositivos móveis e servidores de arquivos remotamente, de qualquer lugar, com o
nosso console com base na nuvem fácil de usar.

O Sem necessidade de hardware adicional, pois o console de gerenciamento fica hospedado na nuvem, e a Kaspersky Lab já cuidou da
infraestrutura para você.

O Proteção avançada proporcionada pela segurança mais testada e premiada do mundo.

PREOCUPAÇÕES COM SEGURANÇA V'

Pequenas e médias empresas estão sujeitas a muitas das mesmas ameaças enfrentadas por suas concorrentes maiores, mas geralmente
carecem dos recursos necessários para gerencia-las e se proteger contra etas. Essas empresas precisam:

co Proteger dados de negócios e dados do cliente contra ameaças, como cryptolockers e roubo de dados.

II) Preservar a continuidade dos negócios mantendo os sistemas de TI funcionando com eficiência e segurança.

Gio Proteger as equipes de trabalho move( e seus dispositivos, incluindo cenários BYOD.

Muitas pequenas e médias empresas têm de conseguir tudo isso com tempo, recursos e orçamentos limitados. Sem uma equipe de
segurança de TI dedicada, essas empresas precisam de segurança econdimica e fácil de implementar e executar.

R$6.930,00
Digite a quantidade de desktops de 10 a 99

99

9 /52
RZI \ 31.9z0,0,,

iano •

Precisa de mais dispositivos?
COMO COMPRAR ENCONTRE UM PARCEIRO

Não tem certeza?

TESTE POR 30 DIAS

https://www.kaspersicy.com.brismall-to-medium-business-security/cloud 1/3
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Qualé a solução de segurança ideal para sua empresa?

Compare soluções de segurança de TI da Kaspersky para empresas

Select

Cloud

ve Console com base na nuvem simples e intuitivo

vf Perfis de segurança pré-configurados

Proteção avançada para estações de trabalho e servidores de arquivos

.40# Controles de dispositivos e da Web

Segurança para Dispositivos Moveis

vie Gerenciamento de dispositivos moveis

44/ Gerenciamento de aplicativos móveis*

Cloud
Endpoint Secunty

GRAT!fr'T

FALE CONOSCO

*0 recurso Gerenciamento de aplicativos móveis definido para soluções com base na nuvem e locais pode variar.

Select

Kaspersky Endpoint Security I Cloud

Desenvolvido especificamente para pequenas e médias empresas, o Kaspersky Endpoint Security I Cloud permite gerenciar a segurança
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C I n° 174/2018 —DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Controle interno prévio no PA n°. 27/2018 - Antivirus

Londrina, 27 de julho de 2018.

Prezados,

Em atendimento à orientação da Controladoria (fl. 86-88), ratificada pela

Assessoria Jurídica (fl. 123-131), o departamento requisitante foi instado a manifestar-se (fl.

132) e complementou as suas justificativas mediante a C.I. n°. 17/2018 — Departamento de

Informática (fl. 133-140).

Assim, como o parecer jurídico determina o retorno dos autos

Controladoria para análise das razões colacionadas (fl. 131, item 5.2.), requer-se novo

controle interno prévio.

Atenciosamente,

Departanieh

De acordo:

Ore*..Pirtf,_ 4„. Abe
e Suprimentos e Patrimônio

Jo
Fern' o M

'
oraes Marenda

Departamento e Suprimentos e Patri ônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n.° 104/2018

Data: 02 de agosto de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 27/2018 — Pregão Presencial — Renovação de
Licenças de software antivirus Symantec.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para
esta Controladoria através da CI n° 174/2018 — DSP (fl.141), em face da recomendação da
Assessoria Jurídica da Casa, no item 5.2 do parecer dessa, para que seja procedido o controle
preventivo (fl. 131) que ora analisamos e passamos a recomendar:

1) Justificatica do Objeto para renovação das licenças antivirus Symantec:

Através da CI n° 159/2018 — DSP (fl. 132), o Departamento de Licitação e
Patrimônio solicitou ao Departamento de Informática da Casa, em decorrência da sugestão
dessa Controladoria, também recomendada pela Assessoria Jurídica da Casa (fl. 131), com
relação a justificativa para renovação das licenças da Symantec, no sentido de seja também
incluído nessa, o comparativo técnico, econômico e financeiro, com outras marcas de soluções
antivirus.

0 Departamento de Informática da Casa, em resposta, apresentou sua
manifestação (fls. 133/135), juntando anexos (fls. 136/140), pela qual fez comparação com
outras ferramentas, informando que no caso de ferramentas que são disponibilizadas
gratuitamente, essas normalmente são válidas apenas para uso pessoal, mencionando, por
exemplo, o Windows Defender que é gratuito nas versões Windows superiores a versão 8.0,
que, no caso de usuário pessoa jurídica, com limitação de permitir no máximo 10 licenças por
instituição.

Continuando em sua manifestação, esse departamento fez a comparação
também com outras marcas comerciais como a Avast Business, com a McAfee (que foi
contratada anteriormente e deu problemas nos computadores da Casa), bem como com a
Kaspersky, sendo que essa última marca, juntamente com a Symantec, obtiveram avaliação
máxima nos quesitos de proteção, performance e usabilidade, conforme relatório de testes
divulgados pelo AV-Test Institui', organização que realiza pesquisas independentes, sediada na
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Estado do Paraná

Alemanha (fl. 136), que é especializada em segurança de TI e realiza certificação de
ferramentas antivirus.

Em resumo, o Departamento de Informática reafirmou em sua manifestação,
a vantajosidade técnica, econômica e financeira em se renovar as 152 licenças da Symantec,
por 3 (três) anos, em comparação com a Avast (fl. 137) e a Kaspersky (fl. 138), sendo que, o
preço da Symantec é o menor (fl. 134).

Diante dessa nova justificativa entendemos, em principio, ser essa
satisfatória para a pretendida renovação da licença Symantec por 36 meses.

• 
2) Recomendação pendente de regularização referente o nosso parecer anterior:

No item 3b, do parecer anterior desta Controladoria (fl. 87), recomendamos
que deve ser alterado o item 3 do Edital (fl. 53) e, da minuta do Contrato Administrativo,
Cláusula Segunda (fl.77) quanto a indicação dos recursos orçamentários prevalecendo a que
foi ora modificada (fl. 85).

Não obstante o Departamento de Suprimentos e Patrimônio ter informado
através da CI n° 148/2018 — DSP (fl. 121) que, as sugestões previstas no parecer da
Controladoria (fls. 86/88) foram incorporadas na nova minuta do Edital (fls. 89/102 e anexos
as fls. 103/120), observamos contudo que, não se visualiza nestes documentos as referidas
alterações recomendadas no item 3b, do nosso parecer anterior.

Reiteramos aqui, nossa recomendação para a necessidade de que seja feita
alteração incorporando-a na versão do novo edital e anexos de fls. 89/120.

3) Indicação do Gestor do Contrato:

A designação da fiscal do contrato, consta da minuta do contrato
administrativo, no item 15.2 da Cláusula Sétima — Da Fiscalização (fl. 116), porém, nada
constando quanto ao gestor do contrato.

Lembramos que, de conformidade com art. 7°, inciso I, § 1° do Ato da Mesa
n° 11/2013, o Gestor do Contrato deverá ser obrigatoriamente do Departamento de
Suprimentos e Patrimônio que indicará formalmente nos processos de contratação, dentre os
seus servidores, a pessoa responsável.

Assim, recomendamos que seja indicado no processo, o gestor do contrato,
podendo ser incluído no Contrato Administrativo.
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Uma vez providenciadas as regularizações recomendadas nos itens 2 e 3,
acima e, considerando satisfatório o documento de fls. 133/140 do Departamento de
Informática que reforça a justificativa para a renovação das licenças da Symantec, fazendo
comparações com outras marcas, não obstamos o normal prosseguimento do presente
processo de licitação.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente,

Vastiler cio
Contas or

De Acordo: 02/08/2018:

• 
Silvio PqnJa Meira
Contro(adbr em exercício

c(p)
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 12/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Licenças de uso do software
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, objeto da Requisição 2612/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.2001 e Natureza da despesa: 3390.409400 — Aquisição de softwares de
aplicação.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.

PREÇO MÁXIMO: R$ 30.534,69 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 20 de agosto de 2018, às 14h e 15min, na
sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA Á SEXTA, DAS 13H As

18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E Luiz
t\

MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital e seus Anexos.

2 O preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Quantidade de licenças Prego máximo global

152 R$ 30.534,69

3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
e Natureza da despesa: 3390.409400 —Aquisição de softwares de aplicação.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

• 
5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências

constantes deste Edital e seus Anexos.

6 A participação na licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

7 É vedada a participação nesta licitação de:

7.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
7.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1 265 - Londrina - PR
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7.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela
Câmara;

7.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de
Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;

7.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

7.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
7.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

7.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

7.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

8 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

8.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
8.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
8.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
8.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
8.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
8.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

8.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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8.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

9 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

10 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

11 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

11.1 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

11.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

12 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

13 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

13.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
13.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

14 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

14.1"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregdo]l[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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14.2"ik Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregdo]l[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

15 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

15.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
15.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
15.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
15.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

15.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

15.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]l[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da
realização da sessão]".

15.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

16 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

16.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referencia.

16.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

17 A apresentação da proposta implica:

17.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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17.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na
proposta;

17.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

17.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 7 (sete) dias Ateis após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

19 E facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

20 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à. sua admissibilidade.

21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

22 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

23 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
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24.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

24.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio 5. etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

26 0 julgamento será realizado pelo valor unitário global e somente serão aceitas duas
casas decimais.

27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

29 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

30 Será desclassificada a proposta final que:

30.1Contenha vícios ou ilegalidades.
30.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
30.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
30.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
30.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

30.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.
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31 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

32 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

33 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

• 34 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

34.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
34.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

35 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substancia, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

36 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

37 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

38 Sera inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.
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39 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

40 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro &go competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

40.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

41 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
41.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
41.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
41.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
41.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

41.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

42 Para a qualificação econômico-financeira a empresa devera apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

43 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

44 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.
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45 À Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

45.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

45.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

46 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos a. confirmação no site do órgão
emissor.

47 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

48 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

49 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

50 Não serão conhecidos:

50.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

50.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

50.30s recursos imotivados ou insubsistentes.
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51 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

52 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

53 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

54 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:

54.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
54.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

55 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

55.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
55.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
55.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

56 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

57 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.
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58 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

59 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).

60 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Camara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

61 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

61.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidôneo.

62 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

63 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá A. impugnação em até 3 (três) dias
ateis.
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63.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

63.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

64 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

65 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

41 66 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

•

67 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

68 t facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

69 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

70 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

71 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

72 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
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em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

73 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sett em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

74 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

75 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

76 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

76.1Anexo I: Termo de Referência;
76.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
76.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
76.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
76.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
76.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 02 de agosto de 2018.

eida

Diret r-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de solução Antivirus,
com o objetivo de prover segurança, proteção e automação no monitoramento das
aplicações e arquivos, minimizando a contaminação por virus, malwares, trojans,
spywares e outras ameaças virtuais, de forma a garantir a continuidade dos serviços
executados pela Câmara Municipal de Londrina (CML).

2 As especificações dos equipamentos e quantidades são as seguintes:

Item Descrição Quantidade

1

Renovação de Licenças de uso do software SYMANTEC
ENDPOINT PROTECTION incluindo suporte técnico e direito
de atualizações de versão, definições de virus, releases, vacinas
e patches de correção pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

152

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA

3 Com a popularização da interne, pôde-se observar que ocorreu um aumento
significativo na disseminação de virus e arquivos maliciosos pela rede. Um simples
clique em um arquivo recebido por e-mail pode levar a contaminação de toda a rede,
arquivos importantes podem ser acessados, modificados ou, até mesmo, excluídos sem
autorização, informações sigilosas podem ser furtadas, acarretando sérias
consequências.

4 Na Camara Municipal de Londrina (CML) grande parte dos procedimentos executados
são realizados por meio da Intranet. Os arquivos encontram-se armazenados na rede e
são acessados pelos usuários que possuem autorização especifica. Além disso, o público
externo também tem a possibilidade de consultar projetos, leis, informações das sessões,
dos vereadores e da CML pela Internet.

5 Diante desse contexto, um acesso indevido aos arquivos pode gerar graves prejuízos
para a CML. Sendo assim, é de suma importância a contratação de uma solução de
proteção eficaz, com o objetivo de garantir a segurança das aplicações executadas e a
fidedignidade das informações armazenadas e disponibilizadas para os usuários e o
público em geral. Deste modo, torna-se necessária a avaliação de elementos empi 'cos e
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técnicos que justificam as atuais especificações.

6 Primando pela segurança organizacional, a CML deve manter aplicativo de segurança
instalado e em pleno funcionando, minimizando os riscos de acesso indevido às
informações, arquivos e aplicações, que possam comprometer o funcionamento das
atividades da CML.

7 A CML utiliza as soluções da Symantec desde 2012, sendo que o contrato vigente
referente ao licenciamento de aplicações de segurança da Symantec é o Contrato
Administrativo n° 42/2014, decorrente do Pregão Presencial n° 22/2014. Vale destacar
que esse Contrato Administrativo finalizou em Janeiro de 2018, sendo necessário
realizar a renovação dessas licenças, para evitar falhas de segurança no acesso às
informações e aplicações existentes na CML.

8 A utilização da atual solução de segurança Symantec na infraestrutura de TI da CML
caracteriza- se, tecnicamente, por serem produtos de eficiência comprovada, provendo a
integração de suas ferramentas de segurança, garantindo console único de manutenção,
alerta e mitigação de eventos de segurança.

9 Dado o atual parque instalado em produção e em pleno funcionamento com produtos de
Segurança da Symantec na CML, não é econômica e tecnicamente viável a substituição
da solução implantada, sob o risco de perda de conhecimento tecnológico e demora na
absorção de nova tecnologia, o que poderia causar um lapso temporal de segurança e
acessibilidade à informação.

10 Cabe ainda ressaltar que a manutenção da atual solução de antivirus justifica-se pela sua
estabilidade, pois, desde sua implantação, não se tem noticias da ocorrência de virus e
outras pragas virtuais na rede de computadores da CML. Sendo assim, uma mudança
pode ser um risco desnecessário, além de causar transtornos com incompatibilidades
entre sistemas.

11 Além disso, em que pesem a existência de outras soluções similares, conclui-se que a
escolha da manutenção da solução atualmente implantada, com atualização tecnológica
trará à CML os seguintes beneficios:

11.1 Aproveitamento da expertise da equipe técnica na solução atualmente implantada;
11.2 Baixo custo na absorção de novas tecnologias, tendo em vista a familiaridade com a

solução já implantada;
11.3 Obtenção de preço mais vantajoso em detrimento de contração de nova solução;
11.4 Redução do tempo de implantação, tendo em vista que a solução já se encontra

operacional, e as máquinas clientes já estão perfeitamente integradas com a aplicação
de gerenciamento instalada em máquina servidora;
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11.5 Eficiência do trabalho, diminuindo custos administrativos;
11.6 Aumento da eficiência contra as vulnerabilidades, segurança, proteção e

autenticidade de dados sensíveis da organização, controlando pró-ativamente todos
os pontos possíveis de acesso não autorizado as informações sensíveis (endpoint,
rede e storage);

12 Pelo exposto, não restam dúvidas quanto à necessidade, possibilidade e legalidade dessa
contratação, uma vez que, amparados em motivos de ordem técnicas, ficou demonstrado
que na hipótese, se mostra mais vantajoso para a administração continuar utilizando a
solução já existente e em perfeita aplicação na CML, do que sua substituição por outras
soluções, tendo em vista os princípios da economicidade e supremacia do interesse
público, nos termos da Lei.

13 Sendo plenamente justificável esta contratação, tratando-se a marca de mero requisito
de compatibilidade e de manutenção do pleno funcionamento de suas funcionalidades, é
preciso a definição do período de atualização. Considerando as ofertas de mercado
(atualização de 1, 2 ou 3 anos), justifica-se a escolha pelos 3 (três) anos de atualização
pelos argumentos apresentados as seguir:

13.1 E uma solução essencial e de uso continuo, uma vez que todo ano será necessária a
contratação de solução de antivirus;

13.2 A onerosidade para a realização do procedimento licitatório será minimizada,
permitindo o atendimento de uma necessidade continuada de maneira racional,
atendendo a eficiência e economicidade;

13.3 Como pode ser constatado na figura 1, o custo por uma atualização de três anos
representa o acréscimo de 79% (setenta e nove por cento) da atualização por um ano.
E o custo de três contratações de atualizações por um ano representaria uma elevação
em 67% (sessenta e sete por cento) comparado ao valor unitário da licença de 3 (três)
anos, conforme levantamento no site do fabricante, no link:
haps://www.symantec.com/smbiendpoint-protection, apresentado na figura 1, e que
acompanha a presente justificativa.

Quantity 1-24 26 - 49 50-99 100 - 249

1 Year S5418. S4334 $4172' $39 55' $36.84"

2 Years $ 4* $68.11* $6556' $62.15' $57,90"

3 Years $97.52* $78.02" $75.09' $71 19' $66.31*

Figura 1. Valores para o licenciamento de solução de segurança.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 12/2018 19

SEÇÃO III — DA GARANTIA E DO SUPORTE TÉCNICO

14 0 suporte técnico sera feito mediante atendimento telefônico (número local ou 0800) ou
correio eletrônico, com objetivo de solucionar problemas de funcionamento e
disponibilidade da solução e de esclarecer dúvidas relacionadas ao uso e atualização dos
produtos.

15 A Camara Municipal de Londrina terá direito a um número ilimitado de solicitações de
suporte.

16 0 suporte deverá ser prestado em regime de 8h por dia, 5 (cinco) dias por semana,
durante o horário de 8 as 12h e das 14h as 18h;

17 Os serviços de suporte poderão ser prestados remotamente, por meio de chamada
telefônica ou e-mail.

18 As solicitações de suporte técnico deverão ser respondidas em até 1 (um) dia útil —
tomando como referência o expediente da Camara Municipal de Londrina e os feirados
a que se sujeita.

SEÇÃO IV— DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

19 Os arquivos de licença e certificados do fabricante com datas de inicio e término da
prestação do serviço de suporte e do direito de atualização de versão deverão ser
entregues pela Contratada em até 30 dias após a assinatura do contrato.

20 Os números de atendimento telefônico e correios eletrônicos, bem como a indicação do
endereço URL por meio do qual os arquivos de instalação serão obtidos, deverão ser
comunicados pela Contratada em no máximo 30 (trinta) dias corridos após a assinatura
do Contrato.

21 Os arquivos de licença deverão ser disponibilizados para a Camara Municipal de
Londrina em meio digital.

22 Todas as licenças e certificados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro
Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Parana,
CEP: 86015-903, no horário das 13 horas as 19 horas, de segunda a sexta-feira.

‘,
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23 A Contratada arcará com os custos da entrega;

24 A Contratada se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

25 Servidor lotado no Departamento de Informática da Camara Municipal de Londrina
poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

26 0 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a data
da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

27 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Informática em 15 (quinze) dias ateis a partir do
recebimento provisório.

28 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do produto
entregue às especificações e as qualificações dos materiais entregues, de conformidade
com o exigido neste Termo de Referência, Edital, e com o constante da proposta de
preços do licitante vencedor.

29 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vícios ocultos.

SEÇÃO V — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

30 A Contratada obriga-se a:

30.1Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);

30.2Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência;

30.3 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;

30.4Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

30.5Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
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exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de
Registro de Prego;

30.6Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

30.7Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

SEÇÃO VI— OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

31 A Contratante obriga-se a:

31.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

31.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

31.3Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Londrina, 3 de agosto de 2018

Mitio Yoshida
Gerente do Departamento de Informática
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A. Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregclo]l[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do

• 
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

•

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:
a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se

enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob

• o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregdo]l[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

 de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018

OBJETO: LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION

VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENS01)

VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo
de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da garantia e do suporte técnico, dos prazos, condições de entrega e
aceitação, das obrigações da contratada e obrigações da contratante estão previstas no
Termo de Referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele
estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e
Natureza da despesa: 3390.409400 — Aquisição de softwares de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de
sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

8 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):

[TABELA].

9 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

10 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

11 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A.
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

13 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

14 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.
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CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

15 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, (lard ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

15.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

15.2A fiscalização do Contrato Administrativo sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

16 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:• 16.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

16.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

16.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

16.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

•

17 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

18 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

19 A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.
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CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

20 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita às penalidades do Art. 70 da Lei 10.520/2002, bem como as
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e A.
ampla defesa.

21 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita as seguintes sanções:

21.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

21.2Multa.
21.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por semana completa de atraso

injustificado sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do
produto em mora na Nota de empenho, até o limite de 7 (sete) semanas;

21.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
Contrato Administrativo ou do valor proporcional do item a ser objeto da
rescisão, no caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra
rescisão do Contrato Administrativo, podendo ser cumulada com a multa
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere valor
equivalente ao total do Contrato Administrativo.

21.3Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

22 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
• n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

22.1.2 Apresentar documentação falsa;
22.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5 Não mantiver a proposta;
22.1.6 Cometer fraude fiscal;
22.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

23 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
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os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

24 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

26 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

27 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

27.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

28 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

29 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

30 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

31 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

32 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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33 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

34 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

35 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

36 Sao motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

37 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

38 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

39 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

40 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

41 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

42 Incumbirá A Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

43 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 27/2018

OBJETO: Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
ID PROTECTION.

RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza
da despesa: 3390.409400 — Aquisição de softwares de aplicação.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 30.534,69 (trinta mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e sessenta e nove centavos)..
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h e 15min
do dia 20/08/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio
ou no Site: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail

1110 licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1273 (Felipe).

EITI 02/08/2018

P'
Mark' lmeida

e or-Geral

Afixado no Quadro de Editais
da Camara Municipal de

Londrina

EM  6 e 4 6 
JVJ 

Funcionario Responsável
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Jornal Oficial n° 3584

EXTRATO DE CESSÃO DE USO DE VEICULO OFICIAL

Pág. 12 Terça-feira, 07 de agosto de 2018

EXTRATO
Objeto: 0 presente Termo tem por objeto a cessão de uso de veiculo oficial pertencente 5 CEDENTE, Marca FIAT STRADA FIRE 2011,
Alcool/Gasolina, Placa ATU-6396, Chassi 9BD27833MB7385131, Renavam n°031115471-9, para uso do MUNICÍPIO DE LONDRINA, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO, por prazo indeterminado.

Das Partes : Como Cedente a Companhia de Habitação de Londrina — COHAB-LD, neste ato representada por seus Diretores Presidente e
Administrativo/Financeiro, respectivamente, Luiz Candido de Oliveira e Antonio Lucimar Ferreira Luiz e como Cessionária o Município de Londrina,
através da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, neste ato representada por seu Secretário, João Alberto Verçosa Silva, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.416.635/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 324.289.799-49, residente e domiciliado nesta
cidade de Londrina, Estado do Paraná.

Data e assinatura: 26 de julho de 2018. Luiz Candido de Oliveira e Antonio Lucimar Ferreira Luiz (COHAB-LD); João Alberto Verçosa Silva
(SMOP).

FEL - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA

PORTARIA
PORTARIA FEL-PO N°21, DE 03 DE AGOSTO DE 2018

0 DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA, DO ESTADO DO PARANÁ, por meio de atribuições legais,

CONSIDERANDO o constante na CI n° 172/2018 - FEL,
RESOLVE:

Art. 1° Dispensar a servidora Gesiane Aparecida de Freitas Lamerato, matricula 10.019-6, da função de Coordenadora de Finanças, a partir de 01
de Agosto de 2018.

Art. 2° Designar a servidora Gesiane Aparecida de Freitas Lamerato, matricula 10.019-6, para a função de Gerente Contábil Financeiro, a partir de
01 de Agosto de 2018

Art. 30 Designar a servidora Amanda da Silva, matricula 10.002-1, para a função de Coordenadora de Finanças, a partir de 01 de Agosto de 2018

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 03 de agosto de 2018. Fernando Madureira da Silva - Diretor Presidente

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIA
PORTARIA N°124, DE 01 DE AGOSTO DE 2018

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1° Retificar lotação na Portaria 102 de 29 de junho de 2018, onde se lé Departamento Multimidia leia-se Assessoria de Comunicação —
Multimidia.

Registre-se e afixe-se.

Edifício da Câmara do Município de Londrina, 01 de agosto de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente (Em Exercício)

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018

AVISO

OBJETO: Licunças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza da despesa: 3390.409400 — Aquisição de softwares de aplicação.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 30.534,69 (trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h e 15min do dia 20/08/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Felipe).

Em 02/08/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

CONCURSO PÚBLICO N°1/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°3/2018

A Câmara Municipal de Londrina - CML, Estado do Parana, por seu Presidente em Exercício, Vereador AiIton da Silva Nantes, usando de suas
atribuições legais,

RESOLVE:

1. Desclassificar o candidato Marcus Vinicius da Silva, classificado em 4° lugar no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Técnico
Legislativo do quadro permanente da Camara Municipal de Londrina que, convocado para ingresso conforme Edital no 2/2018, não respondeu a
convocação no prazo determinado.

2. Convocar Priscila Fernandes Lopes classificada em 50 lugar no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Técnico Legislativo, do
Quadro Permanente da Câmara Municipal de Londrina, para apresentar-se ao Departamento de Recursos Humanos munido da documentação
necessária a admissão, no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data de publicação no Jornal Oficial do Município de Londrina, conforme
dispõe o item 4 do Edital de Concurso Público n° 1/2016.

111 0 presente Edital estará disponível no endereço eletrônico da Cops/UEL: www.cops.uel.br, a partir das 17h do dia 07 de agosto de 2018.

Londrina, 06 de agosto de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente (Em Exercício)

ERRATAS
NO JORNAL OFICIAL N°3576, DE 27 DE JULHO DE 2018, NA PAGINA 23, NA RESOLUÇÃO CMAS N°056/2018:

ONDE SE Lt:

IV - Inscrição de n°. 099/2018 para a Congregação de Irmãs da Pequena Missão para Surdos, inscrita no CNPJ sob N°.77.656.015/0001-37,
situada à Rua: Comandante Carlos Alberto, n° 198, Projeto de Educação Socioprofissional da Inclusão Produtiva-Modalidade I: Fortalecimento de
Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda. - Proteção Social Básica.

LEIA-SE:

IV - Inscrição de n°. 099/2018 para a Congregação de Irmãs da Pequena Missão para Surdos, inscrita no CNPJ sob N°.77.656.015/0001-37,
situada a Rua: Comandante Carlos Alberto, n° 198, Projeto de Educação Socioprofissional da Inclusão Produtiva-Modalidade II: Fortalecimento de
Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda. - Proteção Social Básica.

Londrina, 02 de agosto de 2018. Neusa Harumi Tiba - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

NO JORNAL OFICIAL N°3581, DE 02 DE AGOSTO DE 2018, 0 CONVITE PUBLICADO NA PAGINA 04 ESTAVA INCOMPLETO.

IIISEGUE A PUBLICAÇÃO NA iNTEGRA DO ATO:

0 Prefeito de Londrina, Marcelo Belinati Martins e o Diretor Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina — IPPUL
Roberto Alves Lima Junior - convidam a população e as entidades representativas dos diversos segmentos da sociedade para participar dos
eventos de Revisão do Plano Diretor que ocorrerão durante o mês de Agosto e Setembro de 2018, conforme agenda:

Os eventos serão realizados nos dias indicados das 08:00 as 1900 no Auditório da UniCesumar localizado na Avenida Santa Mônica, 450.

Data Evento Conteúdo

18/08/2018 Pré-Conferência Eleição Delegados da Sociedade Civil Organizada por Segmento e receber a indicação dos
delegados do poder público (Municipal, Estadual e Federal).

25/08/2018 1° Conferência Aprovação de Propostas (Diretrizes e Estratégias), pelos delegados eleitos na Pré-conferência
e os indicados pelo Poder Público.

15/09/2018 2° Conferência Aprovação da Minuta de Lei (Macrozoneamento), pelos delegados eleitos na Pré-conferência e
os indicados pelo Poder Público.

As pré-inscriçôes para a Pré-Conferência ocorrerão de 03 a 15 de agosto e poderá ser realizada através do site: http://ippul.londrina.pr.gov.br ou
presencialmente no IPPUL, sito à Av. Castelo Branco, 570 — Jardim Presidente, Londrina — PR.

As inscrições e credenciamento da Pré-Conferência serão realizados presencialmente no dia 18/08/2018, no local do evento.
Contamos a presença de todos!

0 convite esta disponível no website do Ippul http://ippul.londrina.pr.gov.br

RESOLUÇÃO NORMATIVA N°01, DE 02 DE AGOSTO DE 2018

0 DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Decreto Municipal n° 240 de 09 de fevereiro de 2018, que indicou o Grupo de Acompanhamento, Grupo de
Cooperação Técnica e Equipe Técnica Municipal, bem como metodologia aprovada para aRevisão do Plano Diretor Municipal,



funçães, portadora da Wu% ;JUT& Moe 8:10 :168-7PR e do CPF/MF nr1153,332.62.9-00, e
CONTRATADA: ,IMPACTO coNTNOEs LIDA. CNPJ: 21198.228/0001-08. _
OBJETO: Execução de recdpe em CBUO, com area de 25177,39 m2, contendo Os serviços deicomplementação e
recuperação de galeria; regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação com CM30;
limpeza e lavagem da pista; pintura de ligação, tapa buracos, reperfilamento; pintura de ligação e capa em CBUO:
execução de calçada, rampas; plantio de grama; sinalização horizontal e vertical; placa do programa e ensaios
tecnolOgicos.
VALOR: 88829.265,10 (Oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reels e dez centavos) As despesas
com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta: 1414- 15.00215.451.0010.1.031.4.490.51.00.00 -791
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir do 11° (déclmo primeiro) dia da data da
assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo como estabelecido no monograma tisico-financelro.
PRAZO OE VIGÊNCIA: 480 (quatrocentos e oitenta) dias,
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de Agosto de 2018.
FORO: Comarca de Primeiro de Moio, Estado do Parana.

•
decisão de aplicação de MULTA no valor:de:8.608,4 (Oft(
e quarenta e sofa centavos) e SUSPENSAAJnl Aria
impedimento de contratar com a Administra r zo de
Portanto, através da presente, fica a empre a 0 IFIC)
do Processa Administrativo de Penalidade n's 0,51 e 5
quais se encontram arquivados nesta Diret ri ra Lista(
Sistema SEI sob n° 19,008,032099/2018-02 p a consulta.
vistas ao processo eletrônico SEI ou por meio de requisiçAi
Gestão de Licitação e Contratos da Prefeitura de Londrina-1

MUNICÍPIO DE CIANORTI
Aviso de Edital de Licitação — Pregão Preso

O Município de Cianorte, através da Divisão de
para conhecimento a quem Interessar possa, que c
Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vi
14h3Omin do dia 21 de Agosto de 2018, na Sala clÍ
Licitações, sito no Centro Civic() Edno Guimarães, ;
PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o si
pregos para aquisição de adubo sulfato de amônio
aos produtores do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexc
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e
disponiveis no endereço acima ou pelo site www.cis
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de escl,
dirigidos ao Pregoeiro.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, er
Gustavo Garcia

Chefe da Divisão de Licitaçõi
ORIGINAL ASSINADO NO PROC

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE
ARAPONGAS E ROLANDIA — CNPJ 80.917.727/0001-77, sede Rua Quetzal n°1464

EDITAL DE coNvocAÇÃo
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA•

O Presidente da entidade sindical supra, no uso de suas atribuições legals e estatutárias,
convoca os senhores associados ou não, pertencentes ao quadro funcional da empresa
GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada, em primeira convocação, em 10 de agosto de 2018, com hick) As 13:30
horas, em frente aos portões da referida empresa, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Deliberar acerca da paralisação ou não das atividades laborais, vinculadas
A empresa citada em razão do não pagamento do Vale Alimentação (R$ 140,00) e ao não
fechamento de Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 em razão da falta de perspectiva
de fechamento da Convenção, deflagrando-se ou não greve por prazo Indeterminado, que,
caso seja aprovada, terá como datado inicio, o dia 15 de agosto de 20180 Observância a
Let 7.783/89.0 item a ser deliberado, será votado por manifestação popular. Não havendo
na hora e data acima indicada, número suficiente de presenças para as instalação dos
trabalhos de primeira convocação, a Assembleia será realizada 01 (uma) hera após ao
horário já declinado, no mesmo dia, em segunda convocação, com qualquer número de
participantes. Arapongas, 06 de Agosto de 2018. Anderson Zanelato — Presidente

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N°12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 27/2018
OBJETO: Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza da despesa:
3390.409400 —Aquisição de softwares de aplicação.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 30.534,69 (trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reels e
sessenta e nove centavos).,
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 14h e 15min do dia
20/08/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145,
Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site:
ht10://www1. cm I. prgov.br/cml/site/liCitacoes.xhtml 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail ficitacao@cmf
pr,00v,br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273 (Felipe).

Em 02/08/2018
Mark Almeida
Diretor-Geral

Associação Recreativa Esportiva Londrinense
Rua Henrique Dias, 567, Jd. Petropolis, CEP: 86015-810— Londrina/PR

(43) 3315-3400 / www.arel.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018-AREL
A Associação Recreativa Esportiva Londrinense/AREL no uso de suas atribuições legais e
estatutárlas faz saber aos associados e demais Interessados que está aberto o processo
de seleção e avaliação de Interessados para fomecer serviço de desenvolvimento do site
institucional da AREL.
Os interessados deverão retirar o envelope com as exigências do certame (Anexo I e
Anexo II) na Secretaria da AREL situada na rua Henrique Dias, n° 567, Londrina/PR, no
period° de 06/08/2018 a 20/08/2018, no horário das 8h30mIn As 19h.

'levolugão dos envelopes contendo a documentação exigida deverá ser feita alb as 19h
,Alia 31/08/2018, no mesmo endereço.

documentos serão submetidos A análise da Administração da AREL que poderá
requerer informações e documentos complementares, e convocará os classificados para
entrevista.

Londrina, 30 de Julho de 2018.

Fernando Barbel Junior
Presidente

ROYAL TENNIS4...ma..., Residence k Resnr,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores sócios da SOCIEDADE ROYAL TENNIS RESIDENCE 8s RESORT
para se reunirem ens assembleia geral ordinária a ser realizada as 19h00 em primetra convocaçao
e is 19h30 horas em segunda convocação do dia 20 de agosto de 2018, no "Club House" (salão
social), situado tt Av. Gil de Abreu Souza ri°. 2001, na cidade de Londrina. Estado do Parana, para
deliberar a respeito da seguinte ORDEM DO DIA:
I. Discussão e aprovação do orçamento 2018-2019 conforme artigo 21 do Estatuto Social;
2. Informes gerals.
Nos termos do are. 7 da Estatuto Social da Sociedade Royal Tennis Residence & Resort, o direito
de voto na assembleia geral é de todos os s6cios ens Dien° cozy de seus direitos civis e quires com
suas obrieacties e registrados nos livros sociais até 24 (vieste e quatro) horas antes da realização da
assembleia. Para participar na assembleia geral, os senhores sócios deverão apresentar original ou
cópia autenticada de documento hail de identidade ou instrument° de piorara cão, nos hipóteses de
representação perante a sociedade.
Tendo em vista tratar-se de questEes relevantes que envolvem interesses e direitos de todos
as senhores sócios, contamos com a Indispensável presença de todos. A eventual ausência não
desobrigara de aceitarem como tácita concordancia aos assuntos que forem tratados e deliberados.

Londrina,03 de agosto de 2018

Ga't• .Rantos,
Diretor Presidente

SOCIEDADE ROYAL TENNIS RESIDENCE & RESORT
CNPJ d. 07.630.919/0001-08 - Tel. 3375-0800

Av. Gil de Abreu e Souza, 2001 - CEP.86058-1 00
Londrina - PR

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação — Pregão Preset

Prorrogação de Prazos
O MunicIpio de Cianorte, através da Divisão de Licita
conhecimento a quem interessar possa, que com a
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, qu
dia 21 de Agosto de 2018, na Sala de Reuniões d
sito no Centro Cívico Edna Guimarães, n° 100, Ciai
PRESENCIAL, tipo menor prego, com o seguinte
empresa pare prestação de serviços de recolhimento
em vias, canteiros centrais, praças e lixeiras urbanas
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anew
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.clar
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de escla
dirigidos ao Pregoeiro.

Pago Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, err
Gustavo Garcia

Chefe da Divisão de Licitaçõe
ORIGINAL ASSINADO NO PROCI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C

O Presidente da COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CON
'DE CÂNDIDO DE ABREU - CRESOL CÂNDIDO DE ABRI
06.100.881/0001-07 ex Presidente da COOPERATIVA DE CREDIT)
SOLIDARIA UNIÃO DOS VALES - CRESOL UNIÃO DOS VA
05.231.945/0001-38 no uso das atribuições que lhes conferem o 1
todos os súcias das Cooperativas, para a Assembleia Geral Extraorc
sadia lide agosto de 2018, no Salso da Capela Nossa Senhora dot
Avenida Abdaladerbli, sin', Jardim Bela Vista, no Municipio de Cared
CEP 84.470-000. A assembleia realizar-se-4 neste local, per não hay(
cooperatives. A instalação da Assembleia Geral Extraordinaria Cor
Primeira Convocação, cons a presença minima de 2/3 (dois terços)
condições devotar, em Segunda Convocação as 09:00 bores, com r
cm condições de votar, sem Terceira e Ultima Convocação as 10:00
associados em condições de votar, para tratar da seguinte ordem do c
1'- Ratificação dos membros da comissão mista nomeados pelos Co
2°- Aprovação do relatório confeccionado pela Comissão Mista, conn
c balanço geral, plano de distribuição das quotas-partes, absorção,
dos fundos constitutdos pela cooperativa incorporada, projeto de
assuntos que julgar necessário;
3° - Deliberação sobre a Incorporação da COOPERATIVA D
INTERAÇÃO SOLIDARIA DE CÂNDIDO DE ABREU - CRES01
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOL
- CRESOL UNIÃO DOS VALES;
4'- Alterações no Estatuto Social da COOPERATIVA DE CREDITC
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO DOS VALES - CRESOL UNI)

a)Art. 1° alinca "b", referente a ampliação árcade ante* da c
b) Art. 37, para fins de aumentar o Milner° de membros do Con
c) Exclusão do Art.81. :

5'- Composição do Conselho de Administração antes incorporação;
6'- Composição do Conselho Fiscal ante a incorporação;
Para efeito de quorum legal, a CRESOL CANDIDO DE ABREU, ne
quadro social 3.057 (três mil, cinquenta e sete) associados em condiç
UNIÃO DOS VALES possui em seu quadro social 4,017 (quatro mil
condições devotar.

Cândida de Abreu Ivaiç—

1

SI

e

CELSO VAZ DA COSTA
PRESIDENTE DA CRESOL CÂNDIDO DE

10SE PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CRESOL UNIÃO DOS

A
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FORD CARGO 816 - 2013
PRATA ÚNICO DONO CAR.
DE MADEIRA R$ 92 MIL
T: (43)9 9642-2888 TIM Wats

VW CHIAPETTI MARNGA.
CONCESSIONÁRIA

MB 712 C - BRANCO - 2002/2002
-CHASSI
VW 8-150 Delivery 2008/2009 /
Branco
FORD CARGO 815 - 10/10 -
PRATA - CARROCERIA DE MAD
ONIBUS -
WV 17210 - CARFOCERIA M
POLO GVU - BRANCA -
2002/2002
CARROCERIA DE FERRO ABER-
TA 6,20 MTS - MARCA TABA
ww,s; chiapetticarninhoes.com
Fone: (44) 3125-9999 celular : (44)
99157-7577

VW CHAP ETRUNUARAMA•
CONCESSIONÁRIA

VW25-370 07108- cavalo- Teixo -
BRANCO
VW 26-2r 44 Tragado - 13/13 -

BRANCCM.B 193. 3°E1X0/ Branco
M.B. 1938 99/99 -3° EIXO - Branco
M.B. 1935 97/97 -'TOCO - Bramo
M.B. 1318 08/08 BAU - BRANCO
WV 24-280 8X2/ 2012/2012 /
BRANCO
WV 17-210-299272992 BRANCO
VW 24.250 8x2 / 2011/2011 /Rata
VVV.13-180 2010/2011 Branoo/Bau
CARGO 24282510/2011 / Bramo
CARGO 151702009/2010/ Bramo
VW 9-160/ 2013/2013 / BRANCO
CAMARA FRIO COM MOTOR
FORD P120001998/1998- Branco
mw.chiapetticarninItuta.com
Fone: (44) 3621-9999 celdar
(44) 98818-8850

Nakatata
16 lugares, ano 2005, Prata
AS 35.000. Tel: (43) 99931-
7975 ou 3357-0041

ias

BA0_ _ _ _
RETIRCA G.A. DIESEL

Motores base troca. Cum
mis, MVVM, MBens, Per-
kins, Scanla, Caterpillar 43
3329-1398/ 99842-2697wh.

111/11111111111/21111MII~IMIlla

-=á6lgrat-
BATIDOS

CONSÓRCIOS

0 AUTO CONTEMPLADO
Crédito AS 24.400 Entrada
R$11.900 + 52 X R$302,00
F(43)3324-9231/99991-6940

PCABOCOMPRANDOSEU
CONSORCO•ViCONSORCIOS"

EM DA, CANCELADO,
CU ATRASADO.
PAGAMENTO AVISTA.
TEL(43) 9324-9231 OU99991-6940

ACEITO CONSÓRCIO
SEM CONTEMPLAR.
COMPRO CONSORCIO.
(43)3344-0078 / 9964,3-0222

ADQUIRA CRED.CONTEMP.
De R$50.000 a R92.000.000
para hipoteca de Imóveis,
alienação de carro e cami-
nhões, novos ou usados,
te143 3336-8984/99111-0900 

ATENÇÁO NOVEL CONTEMPLADO
09 99.592,99 cntrada R$ 47.500 +
lx RS 1.666,35 +30x R$1.499,99
tern paw RS 60.777,25
wmv.londrinaconsorcios.com.br
Te1443)-3029-3052 43-999780093

AUTO CONTEMPLADO
R$ R$ 32.590,00
Entrada R$ 13.000,03
Bradesco 1 0927,81 + 44 x 594,55
www.londrinaconsdrcioscombr
Tel.(43)-3029-3052 43-9997899,90

AUTO CONTEMPLADO
0932.480,09
Entrada 09 12.750,50
Bradesco 1 0740,41 +485565,53
www.bnddnaconsdretos.com.br.
Tel. (43)-3029-3052 43-99978 C090

AUTO CONTEMPLADO
09117.380,27 entrada
R$ 76.000,00 Bradesco 51 x
1.102,25 Tem p390 5090,034,53
www.londrinaconsárcias.ccm.br
(43)-3029-3052 43-99978 0090

BRAD ESCO CONTEMPL
Créd. R$ 57,000 entr. AS
32.000 + 32 x R$ 1.103,00.
Créd. 11532.590 entr. AS
16.000 + 294 R$ 776,00.
Créd. 135 24.367 entr. R$
16.000 + 38 x AS 336,97.
Tel (43) 99994-1633

itieWlirZt-ropolltana

CONSORCIO CONTEMPLADOS!
TEMOS COTAS DISPONÍVEIS DE
IMÓVEL E VEÍCULO. CONFIRA!
melropoIrtanaoonsorctos.com.br
Fone: (43)99172-3360/3028,8225.

CONTEMPLADOS
AS 630.000 entr+parcetas
AS 331.000 entr.+ parcelas
R$ 467.000 entr+parcelas
te143 3336-8984/99111-0900

CREDITO P/ CAMINHÕES
Scania, MB, Ivaco, VW, Vol-
vo. Parcelas a partir de
R$2.622,00 F: (4.1) 99933-
3390 Whats,

MUNICiP10 DE TOLEDO -PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS\ AVISO DE LICITAÇÃO

0 DE ALTERAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2018,Comunicamos que o edital da licitação supracitada, cujo objeto 6: seleção de propostasvisando a aquisição de 02 (dois) caminhões novos, equipado para coleta seletivade resíduos recicláveis, conforme Convénio n° 4500046662, firmado entre a (TA (PU8/NACIONAL e o Munielpio de Toledo, sofreu alterações na descrição do produto, noAnexo Ido edital. As alterações estão disponíveis no site: www.toledo.or.gov.br. Assim, porconsequência, os envelopes que deveriam ser protocolizados até o dia 20 DE AGOSTO DE2018, as 11h45min, poderão ser protocolizados até as 17h00min do dia 06 SETEMBRODE 2018, no setor de protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, conforme prevê o edital.Da mesma forma, a abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, a serrealizada as 08h30mIn do dia 10 DE SETEMBRO DE 2018, de acordo com a legislaçãovigente mencionada no preâmbulo deste Edital. Gabinete do Secretário da Administraçãodo Municlpio de Toledo-PR, em 16 de Agosto de 2018. MOACIR NEODI VANZZO -SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO.
- 0(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site: www.toledo.nroov - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município deToledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone:(45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail: comoras.documentacaoetoledo.or gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO-PARANÁ

COMUNICADO •
Pregão Presencial n°12/2018

Processo Administrativo n°. 27/2018
OBJETO: Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION,
NOVA DATA DA SESSÃO PUBLICA: 23/08/2018, As 14h e 15mini, na sala de reuniões daCfimara Municipal de Londrina.
COMUNICADO: comunicamos a todos os interessados que a sessão pública do PregãoPresencial n° 12/2018, agendada para 20/08/2018; as 14h e 15i0/n, sera reagendada -para adia23/08/2018, as 1411 e 15min, na sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina, em virtudeda sessão de julgatnento da Denuncia 0001/2018, decorrente da Representação n° 01/2018, queinviabilizou a utilização da estmtura administrativa paras data inicialmente agendada.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacaoRcml pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273 (Felipe).

Em 16/08/2018
Mark Almeida

,• • Diretor-Geral

ce)2,,go
COMERCIO

E NEGÓCIOS

ASSESSORIA
DE CREDITO
DINHEIRO E
FINANÇA

CAPITAL DE GIRO CRÉD.
liberad. R$50mil a 09950-
mil p/hipotde hovels, arm-
nagãode carros/caminhões
novos usados e capital de
giro.3336-8984/ 99111-0300

LONDRYSECCOM.BR
Laura 99631-1213, Bom-
bom 99955-7032, Cacau 99
858-1142 Mary 99930-2588,
Gaby 3347-5896. Novo lo-
cal al estac. Sayuri 99950-
6079, Sofia 99875-6160, Du-
da loira 98486-1904, Mirela
3323-0356. cmc1845314

MAYARA - R$ SO!!!
Tbam aos dom., ac. cartão
cl chip Tel (43) 3344-3919
98498-5950 cmc 186178-6

A SENSUALIDADE DO
Tântrico, aceito cartão, Tel
(43) 3323-8051 98459-9633
cmc 14,5602-4

MANIA DE VOCE
PROMOÇAOHIMassagem
que não vai esquecer. (43)
3321-8077. cmc 1421115

MEL MASSAGEM.COM.BR
CALPOESMETÁUODS Ambiente sofisticado de12520-50=31.200,00 segunda a domingo das15520 R$ 36.003,00 09:03 as 22:00hs, r. Ibipora20x30 R$.72.000,00

840, tel (43) 3345-3807 ou20x50 R6-120.000,00
Coberto com tehas de aça, &re- 3322-9912 cmc 163931-3
garros e montamos ern waiver t
lugar. GALPAR: (44) 35257729 ' LINDAS - SÓTOP I!! •
WRATS (44) 999759271! i44; ATEND. VIP, DAS 09:00 As998648925 22:00HS.R, DESEMBARGA

DOR HUGO SIMAS N, 123
ESQ. Cl R. IBIPORA-, TEL
(43) 3324-3182 / 3324-1446
CMC 185166-7

POSTO DE COMBUSTÍVEL
VENDO fundo de corner-
cio, bandeira livre, amplo
espaço, T: 4399964-2942

VENDE-SE EXCELENTE
RESTAURANTE TRADI-
CIONAL EM LONDRINA A
38 ANOS, AREA CEN-
TRAL. TEL (43)99994-0235

VENDO LANCHONETE
3 anos no mercado + so-
brado mobiliado, AS 45.000
Tel (43) 99669-6079wha4s.

-awms
PARA SUA

CASA

DEBORA - R$ 50,00
Atend.esp. tbém aos dom.
partir 08:00h 143)3324-0218
98415-9850 cmc 157622-4

SOBRADINHO
Omelhor lugar da região
Das 8:30 as 19:308t. Vem se
diverlir. www.sobradinho
massagem.com Tel.: (43)
98433-1161.cmc 1760378

VIP MASSAGEM
ATENDENDIMENTO C EN-
THAL. TEL (43)33444397
CMC 144.978-8,

NOVIDADES SÓ AS 60,00!!!
R. ALAGOAS, 282, porta vi-
dro, TOLDO VERMELHO.

1 (43)3322-6245. cmc183140 

NOVAS MENINAS
Lugar discreto, area central
de V / sob e feriados. Tel
4,3)3341-6366cmc 233791-6 

MÃOS HABILIDOSAS
Que aliviam seu cansaço.
Tântrica e sueca. Tel 43
99607-5854. CMC 61396-0 

Atendim. especial area cen
MASSAGEMGRAMERAJA DULA*

DoGRAMPROA EcITSM0EARALDA.
OTBAD E- trai até 19h. (43) 3324-9395

9083 1-.73L2(543)259,9181os-i54.8 . 99805-0060. cmc 1831054 6 
mieleumeneeen

PREFI

Comunicamos aos inkTridaki
Pregão Eletrônico PG.S5,t(
(computadores, notebsx4s.
de Pavimentação Asfiktat r Ott
Rua Antonio de Moves Barrc*
poderão ser obtidos
pelos telefones 643)3377-411*
agosto de 2018. Fátuo Cavazost

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

DISK ORAÇÃO
Especialista em união de

  casais trago quem você
ama. (43) 3025-4566 / 3322-
6735 / 98456-3291 Whats.

P Aar



COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 27/2018

OBJETO: Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION.
NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2018, As 14h e 15mim, na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Londrina.
COMUNICADO: comunicamos a todos os interessados que a sessão pública
ido Pregão Presencial n° 12/2018, agendada para 20/08/2018, as 14h e 15min,
será reagendada para o dia 23/08/2018, às 14h e 15min, na sala de reuniões da
'Camara Municipal de Londrina, em virtude da sessão de julgamento da
Denúncia n°01/2018, decorrente da Representação n°01/2018, que inviabilizou
a utilização da estrutura administrativa para a data inicialmente agendada.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail
,licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1273 (Felipe).

Diretor-Geral

Afixado no Quadro de Editais'
da Camara Municipal de

Londrina

74 2 r4
1 Funciottno R nstvel

77  1 
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110 RESOLUÇÃO N°011/2018

Jornal Oficial n°3591 Ng. 14

EDITAL N°070/2018 — PROCON-LD
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - IMPUGNAÇÃO

Quinta-feira, 16 de agosto de 2018

PROCON-LONDRINA, sito a Rua Mato Grosso, n° 299, Centro, nesta cidade, por meio do seu Coordenador, Gustavo Corulli, com fundamento no
Artigo 42, Parágrafo 2° do Decreto n° 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramita Processo Administrativo n° 3172/2018, referente ao Auto
de Infração n° 300/2018, tendo como Fornecedor (a) MXS ELETRONICA E FERRAMENTAS LTDA (SMART TEC), inscrito (a) no CPF/CNPJ sob o
n° 15.689.584/0001-21, por infração ao disposto nos Artigo 6°, incisos IV e VI; artigo 30; artigo 35, inciso Ill; e artigo 39, inciso V, da Lei Federal n°.
8.078/1990 e que por este Edital fica NOTIFICADO para no prazo de 10 (dez) dias apresentar IMPUGNAÇÃO, advertindo-se que não sendo
impugnado o feito no prazo, incorrerá em revelia e confissão.

E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal
Oficial do Município de Londrina.

Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo.

Londrina, 15 de agosto de 2018. Thiago Ricardo Elias - Diretor Administrativo Procon-Ld

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO
DENÚNCIA N° 1/2018, DECORRENTE DA REPRESENTAÇÃO N° 1/2018

0 Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Parana, no uso de suas atribuições legais, em especial a contida no artigo
130 do Regimento Interno da Camara Municipal de Londrina — Resolução n° 106, de 25 de março de 2014, e no artigo 5°, inciso V, do Decreto de
Lei n°201/1967, convoca os senhores vereadores e senhora vereadora para Sessão de Julgamento referente a Denúncia n° 1/2018, decorrente da
Representação n° 1/2018, protocolada pelo vereador Filipe Barros em face dos vereadores Mario Takahashi e Professor Rony, por suposto
cometimento de ato incompatível com o decoro parlamentar, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2018, a partir das 9 horas, na Sala de Sessões
da Câmara Municipal de Londrina.

Sala de Sessões, 14 de agosto de 2018. Ailton Nantes - Presidente em Exercício

CONSELHOS
CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÕES
0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes) e de acordo com a decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 09/08/2018;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar a utilização de recursos da fonte 900, no valor de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para a contratação de projetos
complementares completos e aprovados para os centros de convivência das regiões leste e oeste, sendo eles: elaboração de projetos de ar
condicionado e ventilação mecânica completa e projetos de instalações elétricas completos.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 10 de agosto de 2018. Luciana Ferreira Alvarez - Presidente do CMDI

RESOLUÇÃO N°012/2018

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes), considerando a Resolução 017/2013 e de acordo com a decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de
09/08/2018;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar e referendar a utilização de recursos da fonte 900, no valor de até R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para a contratação de
campanha publicitaria, com a finalidade de divulgar e conscientizar a população sobre os direitos das pessoas idosas.
Parágrafo único - Considera-se revogada a Resolução 003/2016 do CMDI.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 10 de agosto de 2018. Luciana Ferreira Alvarez - Presidente do CMDI
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Objeto: 0 presente contrato tem como objeto definir as obrigações de cada uma das partes e as condições dentre as quais a LYRA NETWORK
fornece o serviço PAYZEN. Este serviço permite ao CONTRATANTE transmitir dados relativos aos pagamentos eletrônicos realizados a partir de
sua LOJA e comunicá-los a(s) INSTITUIÇÃO(S) FINANCEIRA(S) por ele escolhida(s) via Internet, de acordo com o plano de serviços adquirido.

Preço: As cláusulas seguintes estabelecem as condições comerciais do serviço PAYZEN.

Custo por operação: Nosso modelo de cobrança é baseado em um valor fixo por operação conforme o
volume de operações mensal processada:

Volume de transações Valor por transação
mini maxi R$

- 2.499 0,350
2.500 9.999 0,250

10.000 24.999 0,200
25.000 49.999 0,175

Acima de 50.000 0,150
Sera cobrada uma franquia de consumo minim() no valor de R$ 200,00. Caso o faturamento
correspondente ao volume realizado cada mês seja superior a essa franquia, incidirá a planilha acima.

Prazo/vigência: A vigência do presente contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do presente contrato, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da SERCOMTEL, limitado a 60 (sessenta) meses.

Data e Assinaturas: Londrina, 20/07/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jurgen MüIler e Flávio Luiz Borsato) e (Lyra Network
Telecomunicações e Meios de Pagamento Ltda: Thierry Costes).

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 054/2018
0 DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA SERCOMTEL S.A. — TELECOMUNICAÇÕES, sociedade de economia
mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias;

Considerando os princípios que devem nortear a Administração Pública;

Considerando as políticas de governança e integridade da Sercomtel, que visam promover um ambiente profissional mais transparente, ético e
integro;

Considerando as disposições contidas na Resolução n°053/2018, de 10 de agosto de 2018;

Considerando os termos da correspondência protocolada junto a Presidência, sob protocolo de n°2018.12910631, de 14 de agosto de 2018;

Considerando o disposto na C.I. PRES n° 007/2018, de 14 de agosto de 2016,
RESOLVE:

1. Re-ratificar as disposições constantes na Resolução n° 053/2018, de 10 de agosto de 2018, considerando as novas disposições contidas na
presente resolução;

2. Substituir parcialmente os membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, anteriormente designados pela Resolução n°053/2018,
que passará a ser constituída pelos empregados Claudete Mistafa dos Santos — Re 3287, Renata Myazi Martins — Re 3812 e Renato Willyan
Moratto - Re 2214, para sob a presidência deste ultimo, compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que gozará de todas as
prerrogativas necessárias à apuração dos fatos, conforme estabelecido em norma propria (PN-0091-Disciplina Funcional);

3. Manter as demais disposições contidas na Resolução 053/2018;

4. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Londrina, 16 de agosto de 2018. Hans Jfirgen Muller - Diretor Presidente e de Relações com Investidores

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 27/2018

OBJETO: Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION.
NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2018, às 14h e 15mim, na sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina.
COMUNICADO: comunicamos a todos os interessados que a sessão pública do Pregão Presencial n° 12/2018, agendada para 20/08/2018, às 14h
e 15min, sera reagendada para o dia 23/08/2018, as 14h e 15min, na sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina, em virtude da sessão de
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julgamento da Denúncia n° 01/2018, decorrente da Representação n° 01/2018, que inviabilizou a utilização da estrutura administrativa para a data
inicialmente agendada.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Felipe).

Em 16/08/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

EDITAL
A Câmara Municipal de Londrina convida para Audiência Pública

27 de agosto — segunda-feira -19 horas
Sala de sessões da Câmara de Vereadores

Projeto de Lei n° 11/2017
Institui o Serviço Público Municipal para controle populacional de cães e gatos por meio de campanhas educativas e do Projeto Castramóvel

Participe do debate!
0 texto completo da proposta esta disponível em www.cml.pr.gov.br

Organização
- Comissão de Politica Urbana e Meio Ambiente
- Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização

Acompanhe online: www.cml.pr.gov.br

Informações: (43) 3374-1282

EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeito do Município — Marcelo Belinati Martins

Jornalista Responsável — Sônia Lenira Nunes de Carvalho

Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Secretário de Governo —Juarez Paulo Tridapalli

Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO -Av. Duque de Caxias, 635- CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A integra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br



Innovare
Providing techxperlence.

PROCURAÇÃO

+5543 3305 5300
www.innovareti.com

atendimentaainnovareti.com

A INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP, devidamente cadastrada no CNPJ n°
12.130.079/0001-54, sediada na Av. Higienópolis, 1601, sala 1203/1205, Jd. Lylian,na cidade de Londrina/PR, 86.015-010, neste ato representada pelo Sr. LuisterBonzanini, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Tupi, 488,apto. 801, Centro, na cidade de Londrina/PR, 86.020-350, portador do RG n°6.429.104-1, inscrito no CPF n° 025.449.079-40, por este instrumento de procuração,nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. Victor Adolpho MarcondesMachado, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Avinhado, 443, Conj.Jabitacional Violim, Londrina/PR, 86.084-800, portador do RG n° 7.992.422-9,

• inscrito no CPF n° 037.871.539-93 e lhe confere amplos poderes, para fim especial derepresenta-la em licitações, seja qual for a modalidade, estando autorizado emmanifestar-se verbalmente, assinar atas e declarações, renunciar e interpor recursos,formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos,assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes aocertame em nome da outorgante e tudo mais que for licito e necessário par o fiel ecabal cumprimento do presente mandato.

•

innovare Tecnologia Ltda.

Londrina, 22 de Agosto de 2018.

Inno e Tecnolo 'a S/S Ltda. - EPP
Luister • nzanini

82 ServIscNoTc:Wdd:CCi•marca de Londrina / PR
DR. OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO

R Belo Horizonte, 820. Centro - Fone- (43) 3324.7718 - cortorioottoviocesorio@cortorioortaviocesorio.cont b
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLiCA
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NOME: VICTOR ADOLPHO MARCONDES MACHADO

FILIACAO: JOSE CARLOS MACHADO

SONIA MARIA ANSELMO

NA,TURALIDACE: LONDRINA/PR DATA DE NASCIMENTO: 05111 !L 933

DOC. ORIGEM: COMARCA=LONDRINA/PR. 2 OFICIO

C.CAS=40236, LIVRO=82B, FOLHA=336

CPF: 037.871.539-93

CLIRETIBA/PR f. 

1,FC ItF.ItPP IFP liPq OA

INTIV41!F
c I wrodi°,__"FE

MARCUS 'DA =ETA 11111CIELDTTO
ç•kf t URA CO D181. 10H

L I I 1 lb D 28/, • '744._.__E _9 0 ! _ 18 L IghD.gar

CÂMARA MUNiCIPAL DE 1ONORN.3:1
t A preaente fotocopia cookre
corn o original.

Londrina,_ 61))

Fun nárlo Responsável



+5543 3305 5300
www.innovareti.com

atendimentoeinnovareti.com

Providing techxperience.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO
EDITAL

A empresa INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ n° 12.130.079/0001-54, para fins de participação no Pregão
Presencial n° 12/2018 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as
penas da Lei e nos termos do art. 40, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre os
requisitos de habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão
Presencial n° 12/2018 e seus Anexos.

Londrina, 21 de Agosto de 2018.

Victor Adolpho Marcondes Machado
7.992.422-9
037.871.539-93
Diretor

Ill 82 Serviço Notarial -da Comarca de Tondrina 7-PR •41-
DR. OCTAVIO CESARIO PEREIRA PIETtP,..AGENTE DELEGADO

R. Belo Horizonte, 822. Centro Bone: (43) 33243718 - corlorioetiaviocesorio4kortorioortoviozesorio br
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45 2013 Innovare Tecnologia Ltda.
CNPJ 12.130.079f0001-54
Todos os direitos reservados.
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innovare
Providing techxperience.

+5543 3305 5300
www.innovareti.com

atendimentoainnovareti.com

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ n2 12.130.079/0001-54, declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser Empresa de Pequeno Porte nos
termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
§4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Londrina, 21 de Agosto de 2018.

wwwfo A I olpho Marcondes Machado
7.992.422-9
037.871.539-93
Diretor

82-Servigo NotariaTda Comarca de Londrina / PR

•

:  

DR. OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. Belo Horizonte, 820. Centro , Fone: (43) 3324 d.7718 - cortoriooeviocesorio@tortorioodoviocesorio.corn.br
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INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP
1P Oficio de Registros e Doomc NPJ: 12.130.079/0001-54 e Civil de Pessoas Jurídica e
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL J, drina), (01/Z0i
;)c6:

LUISTER BONZANINI, brasileiro, natural de Guarapuava/LE r:16P°115'.'.011111.01.14.•

10/01/1980, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário,

portador do RG n. ° 6.429.104-1 expedido pela SSP/PR em 10/03/1992, e do

OFF n. ° 025.449.079-40, residente e domiciliado na Rua Tupi, 611 - Apto 202,

Centro, Londrina/PR, CEP 86020-350;

.rif

VICTOR ADOLPHO MARCONDES MACHADO, brasileiro, natural de

Londrina/PR, nascido em 05/11/1983, casado sob regime de separação

obrigatória de bens, gerente de suporte, portador do RG n.° 7.992.422-9
expedido pela SSP/PR em 21/01/1997, e do CPF n.° 037.871.539-93, residente
e domiciliado na Rua Avinhado, 443, Conjunto Habitacional Violim,
Londrina/PR, CEP 86084-800;

Únicos sócios da Sociedade Simples "INNOVARE TECNOLOGIA S/S
LTDA - EPP", com sede e foro na Rua Porto Alegre, 653, sala 102, Jardim
Agari, Londrina/PR, CEP 86020-160, com seu CONTRATO SOCIAL registrado
no 1° Oficio de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
sob número 7397, em 23/06/2010, e inscrita no CNPJ sob o n.°
12.130.079/0001-54, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Registro r1.°: 7397 - 10 Oficio Títulos e DieWQRatiAl

LL

CLAUSULA la — MUDANÇA DE SEDE - A sede da sociedade, localizada na
Rua Porto Alegre, 653, sala 102, Jardim Agari, Londrina/PR, CEP 86020-160,
fica transferida para a Avenida Higienopolis, 1601, sala 1204, Jardim
Higienápolis, Londrina/PR, CEP 86015-010.

CLAUSULA 2a — AUMENTO DE CAPITAL — Por este instrumento, os sócios
concordam e decidem aumentar o Capital Social da sociedade pela subscrição
de 80.000 (oitenta mil) quotas de capital pelo sócio Luister Bonzanini, no valor

f--

84(
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INNOVARE TECNOLOGIA S/S LT utD,44 -.1,c1 E06PeP
Registros e DocumCNPJ: 12.130.079/0001-54 e Civil de Pessoas Jurídica 
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Registro n.°: 7397 - 1° Oficio Títulos e DoctRANNtir-VJ

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

unitário de R$ 1,00 (um real) cada urna, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil

reais), que serão integralizadas com crédito que o sócio possui perante a

sociedade, decorrente de empréstimos efetuados.

CLAUSULA 3a — DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - Por força do

aumento de capital, o Capital Social da sociedade passa a ser de R$

120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil)

quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, e assim distribuído

entre os sócios:

PARANA

Sócios Quant. R$ 04

Luister Bonzanini 118.000 118.000,00 98,33

Victor Adolpho Marcondes Machado 2.000 2.000,00 1,67

Total 120.000 120.000,00 100,00

CLAUSULA 4° — CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - Tendo em

vista as modificações ora ajustadas, os sócios decidem proceder a

Consolidação do Contrato Social, cuja redação passa a ser a seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRiNr.,,
A vrewaate

com o ornai. CONSOLIDAçÃo DO CONTRATO SOCIAL
Londrina, ipINOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP

CNPJ: 12.130.079/0001-54
egistro n.°: 7397 - 10 Oficio Títulos e Documentos de PJ

LUISTER BONZANINI, brasileiro, natural de Guarapuava/PR, nascido em

10/01/1980, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário,
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PARA:;

CNPJ: 12.130.079/0001-54

Registro n.°: 7397 - 1° Oficio Títulos e DodiejtMORit

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

portador do RG n. ° 6.429.104-1 expedido pela SSP/PR em 10/03/1992, e do

CPF n. ° 025.449.079.-40, residente e domiciliado na Rua Tupi, 611 - Apto 202,

Centro, Londrina/PR, CEP 86020-350;

VICTOR ADOLPHO MARCONDES MACHADO, brasileiro, natural de

Londrina/PR, nascido em 05/11/1983, casado sob regime de separação

obrigatória de bens, gerente de suporte, portador do RG n.° 7.992.422-9

expedido pela SSP/PR em 21/01/1997, e do CPF n.° 037.871.539-93, residente

e domiciliado na Rua Avinhado, 443, Conjunto Habitacional Violim,

Londrina/PR, CEP 86084-800;

Únicos sócios da Sociedade Simples "INNOVARE TECNOLOGIA SS LIDA -

EPP", com sede e foro na Avenida Higienópolis, 1601, sala 1204, Jardim

Higienópolis, Londrina/PR, CEP 86015-010, com seu CONTRATO SOCIAL

registrado no 10 Oficio de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas

Jurídicas sob número 7397, em 23/06/2010, e inscrita no CNPJ sob o n.°

12.130.079/0001-54.

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLAUSULA la — A sociedade gira sob a denominação social "INNOVARE

TECNOLOGIA SS LTDA - EPP".

CLAUSULA 2a — A sociedade tem sua sede e domicilio na Avenida

Higienópolis, 1601, sala 1204, Jardim Higienópolis, Londrina/PR, CEP 86015-

010.

Parágrafo único:- A sociedade pode abrir escritórios, filiais ou sucursais

em qualquer parte do território nacional, com atribuição de capital nominal que

os sócios julgarem (Ail ou necessário ao fim colimado, em parcela que será

destacada de seu próprio capital, para efeitos fiscais.

CAP7A—FITL0T4 0 A urrcsente fotocópia conicTecorn o ort&Ina/.
china,

k.e.3„o
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INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP

CNPJ: 12.130.079/0001-54 10 Oficio de iRogitros e 
Registro n.°: 7397 - 

Docu--1° Oficio Títulos e DocuntedOtTe Pessoas JuridiC s
PARANA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 33 — A Sociedade tem como objeto a Prestação de serviços de

análise e desenvolvimento de sistemas, processamento de dados e

congêneres; suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração

e manutenção de programas de computação, bancos de dados e outros

serviços em tecnologia da informação.

CLAUSULA 4' — A sociedade iniciou suas atividades no dia 23/06/2010 e seu

prazo de duração é indeterminado.

DA DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CLAUSULA 5a — A sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra

na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 14/12/2006.

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLAUSULA 6 — O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),

dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma,

e assim distribuído entre os sócios:

Sócios Quant. R$ °A

Luister Bonzanini 118.000 118.000,00 98.33

Victor Adolpho Marcondes Machado 2.000 2.000,00 1,67

Total 120.000 120.000,00 100,00

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A prcamte fotocópia confer,:.

corn o
1.0

4/0-'
1\7of

JOflS
0,011.46113V4,41.11.
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INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP

CNPJ: 12.130.079/0001-51''' 
tiZeissstrooaSsejDuroidcicu"rra,

ÇI4
PARANA

Registro n.°: 7397 - 1° Oficio Títulos e DI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA P — A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital

social, na forma do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

CLAUSULA 8a — A administração da sociedade, bem como a sua

representação ativa e passiva, sera exercida individualmente pelo sócio Luister

Bonzanini, que usará o titulo de sócio-administrador, e fica dispensado de

prestar caução em garantia de seus atos de administração.

Parágrafo 1° - É vedado aos sócios utilizarem o nome da sociedade em

negócios que não digam respeito a ela, bem corno é concessão de avais,

fianças, endossos ou caução de favor, que sejam estranhos aos interesses

sociais.

Parágrafo 2' - Ao constituir procuradores judiciais ou não, para agirem

em nome da sociedade, farão constar nos respectivos instrumentos de

mandato, explicitamente, os atos que poderão praticar.

Parágrafo 30 - Com exceção dos que conferem os poderes "Ad-Judicia",

todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de validade

determinado, sendo vedado o substabelecimento nos mandatos ou

procurações "Ad-Negotia" outorgados em nome da sociedade.

CLAUSULA 93 — Os sócios concordam em não haver retiradas pró-labore,

optando-se pela retirada ou distribuição dos lucros, mas poderão, a qualquer

tempo e de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore,

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRNAA presente fotoctipfa cord- -corn o original.

RI;
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PARANA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DA CLAUSULA DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA 10' — 0 administrador declara, sob as penas da lei, de que não

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

propriedade.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLAUSULA lia — As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião,

obedecidas ás regras dispostas nesta cláusula.

Parágrafo 10 — A reunião sera dispensada quando todos os sócios

decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação.

Parágrafo 2° — As reuniões serão realizadas sempre que necessário e

deverão ser convocadas por Sócio Administrador ou por sócios representando,

no minimo, 1/5 (um quinto) do capital social.

Parágrafo 3° — A convocação para a reunião dos sócios será feita por

escrito, com antecedência minima de 5 (cinco) dias.

Parágrafo 40 — As formalidades de convocação serão dispensadas

quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estarem

cientes do local, data, hora e ordem do dia. raiv-irp, A. MUNICIPAL DE LONDRINA

' A pr.esente fotocópia confer

com
Londriria,
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PA RANA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo 5°— A reunião sera instalada mediante a presença dos sócios

representando a maioria do capital social, em primeira convocação, ou por

qualquer quorum, nas demais convocações.

Parágrafo 6° — As deliberações serão tomadas pelos votos

correspondentes, no minimo a três quartos do capital social.

Parágrafo 70 — As deliberações tomadas em conformidade com este

Contrato Social e com a legislação aplicável vinculam todos os sócios, ainda

que ausentes ou dissidentes.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS

CLAUSULA 12 — As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser

cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a

quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada

a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo 1° - No caso de morte de um dos sócios, a sociedade não

sera dissolvida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de

cujus". Caso não haja acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do

sócio falecido para a continuidade da sociedade com estes, os haveres do

sócio extinto serão apurados com base na situação patrimonial da sociedade,

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e serão

pagos no prazo máximo de 12 (Doze) meses, em parcelas mensais e

sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o evento da morte

e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes.

Parágrafo 2° - Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou

incapacidade de qualquer um dos sócios, será este excluído da sociedade

CAMARA MUNICIPAL DE LONDR11-70\
A presmte fotocópia

1cm:a o original.
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afr'
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mediante alteração contratual e seus direitos e haveres serão pagos na forma

descrita no Parágrafo Anterior, caso seus herdeiros não queiram prosseguir na

sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DA SOCIEDADE

CLAUSULA 13a — O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada

exercício, levantar-se-á Balanço Patrimonial da Sociedade e se apurará os

resultados.

Parágrafo 10 — Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios

proporcionalmente ás contribuições de cada um para o resultado, conforme for

deliberado pela maioria dos sócios.

Parágrafo 2° — Os prejuízos porventura havidos serão transferidos aos

exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e suportados pelos

sócios proporcionalmente ás suas respectivas participações no capital social.

Parágrafo 3° — A Sociedade poderá levantar balanços relativos a

períodos inferiores ao exercício social, incluindo balanços mensais, e distribuir

resultados aos sócios com base neles.

DO FORO

CLAUSULA 14' — Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito,

com exclusão de qualquer outro, o foro da cidade de Londrina, Estado do

Paraná.
4.921.01.06.••••••••....MOOPORIMMIIIIM1.10.2.11003,RWAVMSAIM,

CAMAPA 
MUNICIPAL DE LONDRINA

-sente fotocópi.a

com o original.

!Lon rIna, /01a0

•Arto Responsável
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Estando assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em

03 (Três) vias de igual teor e forma, para que produzam um so efeito,

obrigando-se os quotistas por si, seus herdeiros ou sucessores, ao seu fiel

cumprimento.

Luist43onzanini

11° OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Rua Piaui, 399 - 3° Andar - Sala 304

Luiza Losi Coutinho Mendes
OFICIAL

Samira Nara Souza Sampaio
Arthur Douglas Antico

Rafaela Bezerra (la Suvaiupetro-
ESCREVENTES AUTOFNWEN 

3EL DKNUAL 1,1
xVPPIc.aPhoo8.81-jja

Controle:
XValx. RITtbiE

Consutte esse seio em
htipiNunarpen.corrt br

Londrina, 31 de Janeiro de 2018.

Ictor Adolpho arcondes Machado

10 OFICIO DE TITULOS E DOCUMENTO
PESSOAS JURlDICAS

Londrina - Parana

Apontado e protocolado sob 9°1...n..7..."
Averbado nesta data sob n° 

Do Livro 7.7arrii

Londrina,  / LU
e PaSSOaS Juridlcas
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17:4MABA. MOWN_ DE 1..ONORN'Alt
Vcesente 
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innovare
Providing techxperience.

+5543 3305 5300
www.innovareti.com

atendimentoCinnovareti.com

Comissão de Licitação da Camara Municipal de Londrina

ENVELOPE No. 1 - PROPOSTA COMERCIAL

a) Apresentamos Proposta Comercial, conforme sessão IV, referente ao Pregão Presencial
12/2018 — Processo Administrativo 27/2018, preenchida na tabela abaixo com as especi-
ficações, assim como o preço unitário e global:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA: QTD:
VLR.

VLR. TOTAL 
UNITÁRIO

1

Renovação de Licenças de uso do software
Symantec Endpoint Protection incluindo
suporte técnico e direito de atualizações de
versão, definições de virus, releases,
vacinas e patches de correção pelo período
de 36 (trinta e seis) meses.

Validade das Licenças: de 30/12/2017 a
 31/08/2021

Symantec 152 R$ 200,88 R$ 30.533,76

VALOR TOTAL R$ 30.533,76 (Trinta mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)

b) Detalhes do contrato atual da Symantec com a Camara Municipal de Londrina:• Customer Number: 58372070
Symantec Agreement (SAN): LQN8JLEXP

• Customer Reference: Disti / Cust PO: 4300067602

C) Esta proposta tem validade de 90 (noventas dias).
d) Declaramos que, no valor acima, já estão incluídos todos os custos decorrentes da exe-cução contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que inci-dam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Ca-mara Municipal de Londrina/PR.

innovare Tecnologia Ltda.

em 23 de agosto de 2018.

Victor 'Adolph° Marcondes Machado
RG 7.992.422-9

CPF 037.871.539-93

Av. HigienOpolis.1601. sale 1204/1205
Ed. Eurocenter - Jardim Lilian
CEP 86015-010 • Londrina • PR • BR

2013 Innovare Tecnologia Ltda.
CNPJ 12130.079/0001-54
Todos os direitos reservados.
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CNPJ: 12.130.079/0001-54 .
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUISTER BONZANINI, brasileiro, natural de Guarapuava/PR, nascido em

10/01/1980, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário,

portador do RG n. ° 6.429.104-1 expedido pela SSP/PR em 10/03/1992, e do

CPF n. ° 025.449.079-40, residente e domiciliado na Rua Tupi, 611 - Apto 202,

Centro, Londrina/PR, CEP 86020-350;

VICTOR ADOLPHO MARCONDES MACHADO, brasileiro, natural de

Londrina/PR, nascido em 05/11/1983, casado sob regime de separação

obrigatória de bens, gerente de suporte, portador do RG n.° 7.992.422-9

expedido pela SSP/PR em 21/01/1997, e do CPF n.° 037.871.539-93, residente

e domiciliado na Rua Avinhado, 443, Conjunto Habitacional Violim,

Londrina/PR, CEP 86084-800;

Únicos sócios da Sociedade Simples "INNOVARE TECNOLOGIA S/S

LIDA - EPP", com sede e foro na Rua Porto Alegre, 653, sala 102, Jardim

Agari, Londrina/PR, CEP 86020-160, com seu CONTRATO SOCIAL registrado

no 10 Oficio de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas

sob número 7397, em 23/06/2010, e inscrita no CNPJ sob o n.°
• 12.130.079/0001-54, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA la — MUDANÇA DE SEDE - A sede da sociedade, localizada na
Rua Porto Alegre, 653, sala 102, Jardim Agari, Londrina/PR, CEP 86020-160,
fica transferida para a Avenida Higienópolis, 1601, sala 1204, Jardim
Higienópolis, Londrina/PR, CEP 86015-010.

CLAUSULA 2a — AUMENTO DE CAPITAL — Por este instrumento, os sócios
concordam e decidem aumentar o Capital Social da sociedade pela subscrição
de 80.000 (oitenta mil) quotas de capital pelo sócio Luister Bonzanini, no valor
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unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), que serão integralizadas com crédito que o sócio possui perante a
sociedade, decorrente de empréstimos efetuados.

CLAUSULA 3a — DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - Por força do
aumento de capital, o Capital Social da sociedade passa a ser de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, e assim distribuído
entre os sócios:

Sócios Quant. R$ oh,

Luister Bonzanini 118.000 118.000,00 98,33

Victor Adolpho Marcondes Machado 2.000 2.000,00 1,67

Total 120.000 120.000,00 100,00

CLAUSULA 4a — CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - Tendo em
• vista as modificações ora ajustadas, os sócios decidem proceder a

Consolidação do Contrato Social, cuja redação passa a ser a seguinte:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP
CNPJ: 12.130.079/0001-54

Registro n.°: 7397 - 10 Oficio Títulos e Documentos de PJ

LUISTER BONZANINI, brasileiro, natural de Guarapuava/PR, nascido em
10/01/1980, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário,

\K‘
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portador do RG n. ° 6.429.104-1 expedido pela SSP/PR em 10/03/1992, e do

CPF n. ° 025.449.079-40, residente e domiciliado na Rua Tupi, 611 - Apto 202,

Centro, Londrina/PR, CEP 86020-350;

VICTOR ADOLPHO MARCONDES MACHADO, brasileiro, natural de

Londrina/PR, nascido em 05/11/1983, casado sob regime de separação

obrigatória de bens, gerente de suporte, portador do RG n.° 7.992.422-9

expedido pela SSP/PR em 21/01/1997, e do CPF n.° 037.871.539-93, residente

e domiciliado na Rua Avinhado, 443, Conjunto Habitacional Violim,

Londrina/PR, CEP 86084-800;
Únicos sócios da Sociedade Simples "INNOVARE TECNOLOGIA SS LTDA -

EPP", com sede e foro na Avenida Higienópolis, 1601, sala 1204, Jardim
Higienópolis, Londrina/PR, CEP 86015-010, com seu CONTRATO SOCIAL

registrado no 10 Oficio de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas
Jurídicas sob número 7397, em 23/06/2010, e inscrita no CNPJ sob o n.°
12.130.079/0001-54.

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
CLAUSULA la — A sociedade gira sob a denominação social "INNOVARE
TECNOLOGIA SS LTDA - EPP".

CLAUSULA 2a — A sociedade tem sua sede e domicilio na Avenida
Higienópolis, 1601, sala 1204, Jardim Higienópolis, Londrina/PR, CEP 86015-
010.

Parágrafo único:- A sociedade pode abrir escritórios, filiais ou sucursais
em qualquer parte do território nacional, com atribuição de capital nominal que
os sócios julgarem útil ou necessário ao fim colimado, em parcela que será
destacada de seu próprio capital, para efeitos fiscais.

0:3
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CLAUSULA 3a — A Sociedade tem como objeto a Prestação de serviços de

análise e desenvolvimento de sistemas; processamento de dados e

congéneres; suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração

e manutenção de programas de computação, bancos de dados e outros

serviços em tecnologia da informação.

CLAUSULA 4a — A sociedade iniciou suas atividades no dia 23/06/2010 e seu

prazo de duração é indeterminado.

DA DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CLAUSULA 5a — A sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra
na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLAUSULA 6a — O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),

• dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma,
e assim distribuído entre os sócios:

Sócios Quant. R$ yo

Luister Bonzanini 118.000 118.000,00 98,33

Victor Adolpho Marcondes Machado 2.000 2.000,00 1,67

Total 120.000 120.000,00 100,00
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CLAUSULA r - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social, na forma do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

CLAUSULA 8a — A administração da sociedade, bem como a sua
representação ativa e passiva, sera exercida individualmente pelo sócio Luister
Bonzanini, que usará o titulo de sócio-administrador, e fica dispensado de
prestar caução em garantia de seus atos de administração.

Parágrafo 10 - É vedado aos sócios utilizarem o nome da sociedade em
negócios que não digam respeito a ela, bem como à concessão de avais,
fianças, endossos ou caução de favor, que sejam estranhos aos interesses
sociais.

Parágrafo 2° - Ao constituir procuradores judiciais ou não, para agirem
em nome da sociedade, farão constar nos respectivos instrumentos de
mandato, explicitamente, os atos que poderão praticar.

Parágrafo 30 - Com exceção dos que conferem os poderes "Ad-Judicia",
todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de validade
determinado, sendo vedado o substabelecimento nos mandatos ou
procurações "Ad-Negotia" outorgados em nome da sociedade.

CLAUSULA 9a — Os sócios concordam em não haver retiradas pró-labore,
optando-se pela retirada ou distribuição dos lucros, mas poderão, a qualquer
tempo e de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore,
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

1/4,/v
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DA CLAUSULA DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA 10° — O administrador declara, sob as penas da lei, de que não

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

propriedade.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLAUSULA 11° — As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião,
obedecidas as regras dispostas nesta cláusula.

Parágrafo 1° — A reunião será dispensada quando todos os sócios

decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação.
Parágrafo 2° — As reuniões serão realizadas sempre que necessário e

deverão ser convocadas por Sócio Administrador ou por sócios representando,
no minimo, 1/5 (um quinto) do capital social.

Parágrafo 3° — A convocação para a reunião dos sócios será feita por
escrito, com antecedência minima de 5 (cinco) dias.

Parágrafo 4° — As formalidades de convocação serão dispensadas
quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estarem
cientes do local, data, hora e ordem do dia.
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Parágrafo 50 - A reunião será instalada mediante a presença dos sócios

representando a maioria do capital social, em primeira convocação, ou por

qualquer quorum, nas demais convocações.

Parágrafo 6° - As deliberações serão tomadas pelos votos

correspondentes, no minimo a três quartos do capital social.

Parágrafo 7° - As deliberações tomadas em conformidade com este

Contrato Social e com a legislação aplicável vinculam todos os sócios, ainda

que ausentes ou dissidentes.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS

CLAUSULA 12a - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser

cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a

quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de
preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada

a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo 1° - No caso de morte de um dos sócios, a sociedade não
sera dissolvida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de

cujus". Caso não haja acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do

sócio falecido para a continuidade da sociedade com estes, os haveres do
sócio extinto serão apurados com base na situação patrimonial da sociedade, a
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e serão
pagos no prazo máximo de 12 (Doze) meses, em parcelas mensais e
sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o evento da morte
e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes.

Parágrafo 2° - Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou
incapacidade de qualquer um dos sócios, sera este excluído da sociedade

)oy
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 e

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

mediante alteração contratual e seus direitos e haveres serão pagos na forma
descrita no Parágrafo Anterior, caso seus herdeiros não queiram prosseguir na
sociedade.

DO EXERCICIO SOCIAL
E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DA SOCIEDADE

CLAUSULA 13a — O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada
exercício, levantar-se-á Balanço Patrimonial da Sociedade e se apurará os
resultados.

Parágrafo 10 — Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios
proporcionalmente as contribuições de cada um para o resultado, conforme for
deliberado pela maioria dos sócios.

Parágrafo 2° — Os prejuízos porventura havidos serão transferidos aos
exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e suportados pelos
sócios proporcionalmente as suas respectivas participações no capital social.

Parágrafo 3° — A Sociedade poderá levantar balanços relativos a
períodos inferiores ao exercício social, incluindo balanços mensais, e distribuir
resultados aos sócios com base neles.

DO FORO

CLAUSULA 14a — Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito,
com exclusão de qualquer outro, o foro da cidade de Londrina, Estado do
Parana.
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Estando assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em
03 (Três) vias de igual teor e forma, para que produzam um so efeito,
obrigando-se os quotistas por si, seus herdeiros ou sucessores, ao seu fiel
cumprimento.

Luister Bonzanini

112 OFICIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Rua Piaui, 399 - 32 Andar - Sala 304

Luiza Losi Coutinho Mendes
OFICIAL

Samira Nara Souza Sampaio
Arthur Dougias Antic°

Rafaela Bezerra ua
ESCREVENTf  AUTORIMINTrr-ri 

3EL 010rTAL
xVPPIc.afto8.31,jja

Cordrole:
XVax.RittliE

Consulte esse seio em
httpitTunarpen.combr

Londrina, 31 de Janeiro de 2018.

Victor Adolpho Marcondes Machado
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07/06/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA
CNPJ: 12.130.079/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 6
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 6 situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:12:58 do d 07/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2018.7
Código de controle da certidão: F357.B7BA.361E.B9E4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•

1/1



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018467775-26

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.130.079/0001-54
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICIVIS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/12/2018 Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (03/08/2018 12 48:53)



03/08/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina Prefeitura do Municipio de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1117/878 I 2018
Válida por 120 (cento e vinte)/dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

INNOVARE TECNOLOGIA SS LIDA EPP
CPF/CNPJ: 12.130.079/0001-54

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a serconstatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatosgeradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo a Cultura e/ou Esporte,Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 03 de agosto de 2018 -Z

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.
Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 30 do Decreto N°640/2015.

Código Validador
931-10Qk5efOXK

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



13/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

11111PIUNII R VOL-AR

CALRLA
CAIXA ECONÓWCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12130079/0001-54
Razão Social: INNOVARE TECNOLOGIA S S LTDA ME
Endereço: RUA PIO XII 626 AP 202 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86020-381

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2018 a 07/09/2018 -/

Certificação Número: 2018080903424278486703

Informação obtida em 13/08/2018, às 14:47:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

•

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



Página 1 de 1

PODEP CiA 10
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.130.079/0001-54

Certidão n°: 147317929/2018
Expedição: 05/04/2018, JAs 09:19:19
Validade: 01/10/2018 /180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n°

12.130.079/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

e"
,7

Ary Tristao
Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristio
Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri
lwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

f*VIO•c*er*sumerocufteleMbertItSmoravyars*•...**4-ARP•monannowrnsagranSkOarAnAamn•MaNankve.lmerArniuranaorreirmwas.mn.r.intanermanso

CERTIDÃO
Fl 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido
distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse
obrigado(a): 41

INNOVARE TECNOLOgIA. SS LTDA , CNPJ 12 . 130 . 07 9 /00
• • • • • • (701:1.4 • • • • • •

•
Iv

Sp4)

WI

‘_, N
AO* Ili• •' .. tk

".04PT

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R$ 31,33
Lei 19.350/17 - Tab XVI - 141 VRC x 0202, + 10%

Evedi do por LWJJ

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 12 de Julho de 2018.

o
erfei  glior

Empregadb Juramentado

Av. Duque de Caxias,689 - Jd. Mazei - CEP 86.015-902 - Londrina-Paraná



Innovare
Providing techxperience.

+55 43 3305 5300
www.innovareti.com

atendimentoainnovareti.com

DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Eu Victor Adolpho Marcondes Machado, portador da Cédula de Identidade, Registro
Geral (RG) n2. 7.992.422-9, na qualidade de Representante Legal da empresa
INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n2.
12.130.079/0001-54, interessada em participar da licitação modalidade Pregão
presencial n2 12/2018, da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento As determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob
as penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de
trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 72 da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 21 de Agosto de 2018.

Victor Ado
7.992.422-9
037.871.539-93
Diretor

ho Ma'des Machado

89 Serviço Notarial—da Comarca de Londrina / PR '71
DR. ocrAvip CESARIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO

R. Belo Horizonte, 820 - Coe,ftà - Fone i (43) 3324.7718 - cartorioortovioresoria@cortorroodoviocesario.rombr

wQ4.nFZAFgita
r—

Reconhego por
ADOLPHO MAR ONDE CH
referido é verdad

Londrina-.
Em Test

Caria de Souza D3 UIS 3.* an a

Innovare Tecnologia Ltda

sinatura de VICTOR
0. *0015* 622960* C

I;40
,

4rç
82 TABU TO

DE NOTAS
cartoo octsvio cesido

ISITABRIoNA1
DE Ni.AA.5

Av. Higiencipolis. 1601. sala 1204/1205
Ed. EUrocenter - Jardim Lilian
CEP 86015-010 • Londrina • PR • BR

0 2013 Innovare Tecnologia Ltda.
CNPJ 12.130.079/0 0 01-54
Todos os direitos reservados.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018

Às 14 horas e 15 minutos do dia 23 de agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de
Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe para Contratação de
Licenças de Uso do Software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, com a presença do Pregoeiro, o
Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, os Servidores Anderson Rafael Delattre

Abe e Mitio Yoshida, designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame. Também
acompanhou a sessão a servidora JOlia Saragoça Santos.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento do único licitante presente, a pessoa
jurídica INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA.- EPP, inscrita no CNPJ n°. 12.130.079/0001-54,
representada pelo Senhor Victor Adolpho Marcondes Machado.

Em seguida, foi aberto o envelope de proposta do único licitante presente. A proposta foi
classificada com o valor global de R$ 30.533,76 (trinta mil, quinhentos e trinta e três reais e
setenta e seis centavos), referente às Licenças de Uso do Software SYMANTEC ENDPOINT

PROTECTION. Após negociação, o valor global foi reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Então, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação do único licitante presente: todos os
documentos apresentaram-se de acordo com o exigido no edital e as autenticidades daqueles
expedidos pela interne foram confirmadas. Também não houve impedimento encontrado no
cadastro de impedidos de licitar e de condenados por improbidade do Tribunal de Contas do
Paraná e do Conselho Nacional de Justiça. Por essa razão, o licitante presente foi declarado
habilitado. Assim, o pregoeiro declarou o licitante INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA.- EPP
vencedor do certame e adjudicou-lhe o objeto, não havendo interesse de recorrer.
A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz 16 Lc

Licitante:

Victor Adolpho Marcondes Machado

Equipe de apoio:

Anderson Rafael Delattre Ab



Mitio Yoshida C/e/kiin—

Servidora:

Júlia Saragoça Santos )IiNctiacsr-5)Qxt, 



improbiciade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/08/2018 As 15:43) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 12.130.079/0001-54.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B86.E943.1C3B.6195

•

Gerado em: 29/08/2018 as 15:43:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



29/08/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

• Número documento 12130079000154

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

OM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNN: 12130079000154!

•

até

ate

ate

https://servicos.tce.pr.gov.britcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx 1/1



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 27/2018. OBJETO: LICENÇAS

DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT

PROTECTION

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL n° 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 27/2018-DG

0 Pregoeiro instaurou a sessão na data fixada. Aberta a sessão pública, compareceu apenas

um licitante, a empresa INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA, que foi credenciado e sua

proposta foi classificada. Houve negociação de prego com a única licitante presente,

chegando-se ao valor global de R$ 30.000,00. Foi aberto seu envelope de habilitação, e

verificado que a documentação estava de acordo com o edital. Na interne, foi verificada a

autenticidade dos documentos, quando possível, e consultados os cadastros de impedidos de

licitar e condenados por improbidade — nenhuma informação impeditiva foi encontrada —,

O então a referida empresa foi declarada vencedora e lhe foi adjudicado o objeto. Não houve

manifestação de interesse em apresentar recurso. 0 processo foi homologado pelo Presidente

da CML. Informa-se que a integra dos autos está disponível para consulta.

Londrina, 27 de agosto de 2018. Pregoeiro — Luiz Fernando Moraes Marendaz

2 DA FASE INTERNA

0 Processo Administrativo n° 27/2018 iniciou-se em 19 de junho de 2018

para atender ao Termo de Referência para renovação de licenças de uso do software

SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION por 36 meses pelo Departamento de Informática.

Após o recebimento do Termo de Referência (fls. 2-8) e pesquisa

mercadológica de (fls. 9-46 dos autos) o preço máximo foi devidamente fixado pela

Presidência na fl. 49-50 dos autos.



A minuta de edital foi elaborada e recebeu pareceres da Controladoria e

Assessoria Jurídica (fl. 86-144 dos autos, com as diligências). 0 instrumento convocatório foi,

então, assinado e publicado, com sessão designada para o dia 20 de agosto de 2018, sendo

remarcada posteriormente para 23 de agosto de 2018 (fls. 145-186 dos autos).

3 DA FASE EXTERNA

A fase externa da licitação está devidamente narrada na Ata da Sessão

Pública, realizada no dia 23 de agosto de 2018, as 14h15, conforme fls. 219-220 dos autos.

Foi declarada vencedora a empresa INNOVARE TECNOLOGIA S/S

LTDA, inscrita no CNPJ n°. 12.130.079/0001-54, única empresa que compareceu, por ter

oferecido o preço classificado e por ter apresentado documentação em conformidade com o

edital, e por não possuir impedimentos (cadastros do TCE/PR e CNJ, conforme certidões de

fls. 221-222).

Isto posto, encaminhamos o processo administrativo para análise e

homologação da licitação por V. Exa., conforme acima exposto.

Luz te

Londrina, 24 de agosto de 2018.

ndo oraes M n az/

Pregoeiro

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018. OBJETO:

LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o
exposto no relatório do pregoeiro e o registrado na ata da sessão pública, em que o pregoeiro

adjudicou o objeto à empresa INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ n°.
12.130.079/0001-54, pelo valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ailto#n a Silva Nan es

Presidente

Londrina, 25 de agosto de 2018.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 19/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018

OBJETO: LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION
VALOR: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n°
3.419.976-0 SSP/PR e CPF n°501.975.769-15;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com INNOVARE TECNOLOGIA
S/S LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 12.130.079/0001-54, com sede na Rua Porto
Alegre, 653, sala 102, Jardim Agari, CEP n°. 86.015-010, no Município de Londrina, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). Victor Adolpho Marcondes Machado, portador(a) da Cédula de
Identidade n° 7.992.422-9 e CPF n° 052.449.079-40, nos seguintes termos:



Contrato Administrativo n° 19/2018 2

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT
PROTECTION, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo
de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina da garantia e do suporte técnico, dos prazos, condições de entrega e
aceitação, das obrigações da contratada e obrigações da contratante estão previstas no
Termo de Referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele
estivesse transcrito.

• CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e
Natureza da despesa: 3390.409400 — Aquisição de softwares de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

111 5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina -PR



Contrato Administrativo n° 19/2018 3

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de
sua publicação.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

8 0(s) preço(s) unitário(s) é(são) R$ 197,37 (cento e noventa e sete reais e trinta e sete
centavos) — com arrendondamento, tendo em vista que o julgamento ocorreu por lote.

• 9 0 presente instrumento possui valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

10 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

11 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

41, 
12 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito

em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

13 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

14 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

15 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n° 19/2018 4

Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dud ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

15.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

15.2A fiscalização do Contrato Administrativo sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

16 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
16.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
16.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
16.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
16.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

17 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

18 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

19 A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

20 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e
ampla defesa.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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21 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 70 da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita às seguintes sanções:

21.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

21.2Multa.
21.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por semana completa de atraso

injustificado sobre o valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do
produto em mora na Nota de empenho, até o limite de 7 (sete) semanas;

21.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
Contrato Administrativo ou do valor proporcional do item a ser objeto da
rescisão, no caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra
rescisão do Contrato Administrativo, podendo ser cumulada com a multa
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere valor
equivalente ao total do Contrato Administrativo.

21.3Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

22 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

22.1.2 Apresentar documentação falsa;
22.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5 Não mantiver a proposta;
22.1.6 Cometer fraude fiscal;
22.1.7 Comportar-se de modo inidelneo.

23 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

24 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.
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26 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

27 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

27.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

28 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

29 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

30 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera
registrado em cadastro correspondente.

31 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

32 A importância relativa ao valor da multa sera corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

33 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

34 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

35 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
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limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

7

36 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

37 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

38 Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

39 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

40 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

41 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

42 Incumbirá a. Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO
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43 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Londrina, 29 de agosto de 2018.

(2,
Ailto da Silva Nant s Victor Ado phi Mr condes Machado

Presidente da Câmara Municipal de Londrina Pr • • rador
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COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA

EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 14/2018

Modalidade: Dispensa de Licitação n° 027/2018 — COHAB-LD

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil para execução de
projeto básico elaborado pelo Departamento Técnico da COHAB-LD, para cobertura em estrutura metálica para uma area de 95 m da sede da
COHAB-LD.

Partes Contratantes: Como Contratante a Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD, neste ato representada por seus Diretores
Presidente e Administrativo/Financeiro, respectivamente, Luiz Candido de Oliveira e Antonio Lucimar Ferreira Luiz e como Contratada a empresa J.
DE S. PACHECO SERRALHERIA LTDA ME neste ato representada por sua sócia proprietária, IOLANDA CRISTINA PEREIRA PACHECO.

Do prego e condições de Pagamento: R$. 29.850,00 (Vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), em uma única parcela, ao final da execução
do serviço, mediante a aceitação da Fiscalização do Contrato e emissão da Nota Fiscal correspondente.

Do Prazo de execução e da vigência contratual: 0 prazo para a execução dos serviços sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da expedição
da Ordem de Serviço pela COHAB-LD, e a vigência contratual sera de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do Contrato..

Data de assinatura: 29 de agosto de 2018

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 32/2018

OBJETO: Registro de prego para eventual aquisição e realocação de aparelhos de ar-condicionado.
NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/09/2018, às 14h e 15mim, na sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina.
COMUNICADO: comunicamos a todos os interessados que a sessão pública do Pregão Presencial n° 13/2018, inicialmente agendada para
27/08/2018, às 14h e 15min, sera reagendada para o dia 18/09/2018, as 14h e 15min, na sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina, em
virtude da suspensão da sessão para analise da impugnação ao Edital, o qual restou inalterado ao final.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Felipe).

Em 03/09/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018.

Objeto: Licenças de uso do software Symantec Endpoint Protection

Homologo o procedimento administrativo em epigrafe, de acordo com o exposto no relatório do pregoeiro e o registrado na ata da sessão pública,
em que o pregoeiro adjudicou o objeto à empresa INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ n°. 12.130.079/0001-54, pelo valor global
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Londrina, 25 de agosto de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2018
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
Contratada: INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA, CNPJ n° 12.130.079/0001-54.
Objeto: licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION
Valor do Aditivo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Data da Assinatura: 29/08/2018.
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RESULTADO

Objeto: Licenças de uso do software Symantec Endpoint Protection

0 Pregoeiro instaurou a sessão na data fixada. Aberta a sessão pública, compareceu apenas um licitante, a empresa INNOVARE TECNOLOGIA
S/S LTDA, que foi credenciado e sua proposta foi classificada. Houve negociação de prego com a única licitante presente, chegando-se ao valor
global de R$ 30.000,00. Foi aberto seu envelope de habilitação, e verificado que a documentação estava de acordo com o edital. Na internet, foi
verificada a autenticidade dos documentos, quando possivel, e consultados os cadastros de impedidos de licitar e condenados por improbidade —
nenhuma informação impeditiva foi encontrada —, então a referida empresa foi declarada vencedora e lhe foi adjudicado o objeto. Não houve
manifestação de interesse em apresentar recurso. 0 processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a integra dos autos está
disponível para consulta.

Londrina, 27 de agosto de 2018.Luiz Fernando Moraes Marendaz - Pregoeiro

CONSELHOS
CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

• EDITAL
EDITAL CMAS N° 008/2018 — CONVOCAÇÃO DA IV AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, criado pela Lei Municipal n° 6007, de 23/12/1994, em atendimento ao disposto no artigo
14, da Resolução n° 14/2014 do Conselho Nacional de Assistência Social, convoca todos os interessados a participarem da IV Audiência Pública,
com o tema "A importância da atuação na perspectiva da intersetorialidade entre as políticas públicas e a rede prestadoras de serviços para
resolutividade das questões sociais no município", nos termos deste Edital:

1. DOS OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA:

a) Cumprir o dispositivo da Resolução n° 14/2014 do CNAS que estabelece corno atribuição do Conselho Municipal de Assistência Social a
realização de audiência pública com as entidades e organizações de assistência social inscrita, bem como as que ofertam programas, serviços
e beneficios de assistência social;

b) Debater questões relacionadas a política de assistência social no tocante a atenção realizada no Sistema Único de Assistência Social — SUAS;
c) Dar publicidade a oferta de serviços oferecidos pelo SUAS no município de Londrina;
d) Apresentar as entidades à comunidade e promover maior integração entre os serviços ofertados pela rede socioassistencial para o

fortalecimento do SUAS.

DATA :18/09)2018
LOCAL DA AUDIÊNCIA: - Auditório da OAB - R. Gov. Parigot de Souza, 311 - Jardim Caiçaras, Londrina

2. PROGRAMAÇÃO:

•
13 h — Credenciamento
13h30 — Abertura

Apresentação artística
Composição da mesa

Guarda Mirim

14h — Cenário do Município
14h10 Apresentação da Rede de Serviços Socioassistenciais no Município de Londrina;

14h15 — Palestra com o Dr. Luiz Gomes, abordando o Tema: "A importância da atuação na perspectiva da intersetorialidade entre as políticas
públicas e a rede prestadoras de serviços para resolutividade das questões sociais no município".

15h10 — Debate

16h — Encerramento corn coffee break

Art. 1° As propostas que forem levantadas na Audiência serão remetidas a apreciação da plenária do CMAS.

Londrina, 03 de setembro de 2018. Neusa Harumi Tiba - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita
Prefeito do Município — Marcelo Belinati Martins Secretario de Governo — Juarez Paulo Tridapalli
Jornalista Responsável — Jose Otavio Sancho Ereno Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635- CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013
Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial©Iondrina.pr.gov.br

A integra dos materiais referentes a licitações esta disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br
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CI n°230/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Informática
Assunto: Encaminha cópia do Contrato Administrativo 19/2018 —Antivirus Symantec
Endpoint Protection

Londrina, 05 de setembro de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia do contrato administrativo n° 19/2018, para a
fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento Financeiro.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

'7
Lutz Fern

Departamento,
n o oraes Marenda4/
e Suprimentos e Patrimônio

ps:1;1fr) v


