PREGÃO PRESENCIAL CRM-ES 009/2016
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. JUSTIFICATIVA

1.1. O objetivo principal do presente processo é adquirir as Licenças Microsoft necessárias ao Parque de
Informática do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, após ter sido esta Autarquia
auditada por empresa especializada e traçado diagnóstico de nossa necessidade no que diz respeito às
referidas licenças.
2. DO OBJETO

O objeto do presente processo é contratação de empresa para fornecimento de Licenciamento Microsoft para o
Parque de Informática deste Conselho Regional de Medicina.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Deverão ser adquiridas:

02 Licenças Microsoft Windows Server Standard Sngl License/Software Assurance Pack MVL 1License 2Proc –
P73-05864
44 Licenças Microsoft Office 2016 Sngl MVL License – 021-10559

44 Licenças Microsoft Windows ServerCAL Sngl License/Software Assurance Pack MVL 1License UsrCAL –
R18-00130
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PREGÃO PRESENCIAL CRM-ES Nº. 009/2016
ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇO
Pela presente, declarando inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os das Leis 10.520/02
e 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação Pregão Presencial e seus Anexos Nº
009/2016, vimos apresentar ao Pregoeiro nossa Proposta de Preço.
1. Do preço global: O preço a ser pago pelas Licenças referidas é de R$ _________,______
(_____________________________________________________).

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, bem como despesas com transporte,
deslocamento, e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da sua abertura.

Empresa: __________________________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________________________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Telefone: ______________________________________________ Fax: _______________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________
Banco: ______________ Agência: ___________ Conta corrente: _____________________________________

_______________________________________________________________________________
Assinatura do Representante
PREGÃO PRESENCIAL CRM-ES Nº. 009/2016
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PREGÃO PRESENCIAL CRM-ES Nº. 009/2016
ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2016, DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A
EMPRESA XXXXXX.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Autarquia Federal, órgão fiscalizador do exercício profissional da
Medicina, criado pelo Decreto-Lei nº. 7.955, de 03 de setembro de 1945 e organizado pela Lei nº.
3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº. 44.045, de 19 de julho de 1958,
inscrito no CNPJ sob o nº. 31.300.999/0001-18, com sede à Rua Professora Emília Franklin Mululo, nº.
228, Ed. Dr. Alzir Bernardino Alves, Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-730, endereço
eletrônico oficial para contato (e-mail) presidência@crmes.org.br neste ato representado pelo seu
Presidente Dr. CARLOS MAGNO PRETTI DALAPÍCOLA, brasileiro, casado, médico, inscrito no
CRM/ES sob o nº 2483, neste ato denominada CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXX. Pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o XXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXXXXXXXXXX, endereço eletrônico oficial para contato (e-mail) XXXXXXXXXXXXX, neste ato
representada por XXXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF Nº XXXXXXXX, CI nº XXXXXXXXXXXXX,
denominada CONTRATADA e, em conjunto denominada PARTES, por seus representantes legais
infra-firmados, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Licenciamento Microsoft para o Parque de
Informática deste Conselho Regional de Medicina.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Serão adquiridas:

2.1. 02 Licenças Microsoft Windows Server Standard Sngl License/Software Assurance Pack MVL
1License 2Proc – P73-05864
2.2. 44 Licenças Microsoft Office 2016 Sngl MVL License – 021-10559

2.3. 44 Licenças Microsoft Windows ServerCAL Sngl License/Software Assurance Pack MVL 1License
UsrCAL – R18-00130
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. A CONTRATADA apresentará Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da
despesa do CRM/ES, por meio de cheque, que por sua vez terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para
efetuar o pagamento.
3.2. Na nota fiscal deverá constar os dados bancários da CONTRATADA (nome do seu banco,
números da agência e conta corrente), se o pagamento for efetuado por meio de depósito em conta.

3.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar também Declaração
contendo essa informação (modelo no anexo da IN 480/2004, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil). Tal declaração deverá estar assinada pelo Representante Legal da mesma. De acordo com a
Lei nº 9.430/96 e Inst. Norm. SRF nº 480/04 c/ alterações, da Rec. Fed. do Brasil, serão retidos no ato
do pagamento os valores relativos aos Tributos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), salvo
se a empresa contratada apresentar prova de opção pelo modelo SIMPLES NACIONAL.
3.4. Será considerada, para fins de pagamento, a data do protocolo do documento de cobrança no
Protocolo Administrativo.

3.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o
pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CRM/ES.

3.6. Ao CRM/ES fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, durante a prestação de
serviços este não estiver de acordo com as condições pactuadas neste Edital, sem constituir-se em
mora por esta decisão.
3.7. O preço dos produtos ficou ajustado em XXXXXXXX (XXXXXXXXX) pagos até o 5º dia útil após a
assinatura do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO

4.1. O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, com
possibilidade de prorrogação de até o máximo de 05 (cinco) anos, se por interesse do contratante
conforme previsto no art. 57, parágrafo II da Lei Federal 8.666/1993.
4.2. Conforme disposto no caput art. 30-A da IN SLTI/MPOG nº 2/08 a contratada não tem direito
subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.
4.3. Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratante deverá:

4.3.1 Assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com aqueles praticados no
mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação Edital referente, mais vantajosa, em
relação à realização de uma nova licitação; e
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4.3.2. Realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não
renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos na primeira vigência da contratação, sob pena de
não renovação do contrato, conforme o disposto no inciso XVII do art. 19 e inciso II do § 1º do art. 30-A
da IN SLTI/MPOG nº 2/08, tais como: aviso-prévio trabalhado que deverá ser excluído da planilha,
salvo justificativas documentadas e comprovadas da contratada, quando então poderá ser reduzido;
equipamentos amortizados, etc.
4.4. O contrato não será prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no
âmbito da União ou do contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
CLÁUSULA QUINTA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Os créditos orçamentários responsáveis pelo adimplemento deste Contrato correrão à conta do item
6.2.2.1.1.33.90.39.045 AQUISIÇÃO DE SISTEMAS / PROGRAMAS (SOFTWARE) DE
INFORMÁTICA. Valor: R$ 113.000,00 (Cento e treze mil reais).
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Assegurar as condições materiais necessárias ao pleno desempenho da CONTRATADA, na
execução da entrega a compete, segundo o estipulado na CLÁUSULA OBJETO;

6.2. Prestar todas as informações indispensáveis ao fornecimento dos produtos por parte da
CONTRATADA;
6.3. Colocar à disposição da CONTRATADA, os equipamentos, instalações e pessoal, necessários à
entrega do OBJETO desta contratação;
6.4. Ater-se às demais condições ajustadas neste Instrumento Contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São as seguintes as obrigações pactuadas e constantes na CLÁUSULA/OBJETO, deste Contrato e na
proposta apresentada:
7.1. Entregar o Objeto Licitado imediatamente após a assinatura do Contrato.

7.2. Prestar informações eventualmente necessárias, elaborando o respectivo PARECER, se for o
caso, solicitadas pela Presidência da CONTRATANTE ou pela Diretoria desta a respeito da Instalação
dos produtos;
7.3. Ater-se às demais condições ajustadas neste instrumento Contratual.

7.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.5. Nomear elemento (preposto), aceito pela Administração, para orientar a execução dos serviços,
bem como manter contato com o fiscal da contratante, solicitando as providências que se fizerem
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquela e, por
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conseqüência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art.
68 da Lei nº 8.666/93.
7.6. Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços fixados pela Administração,
segundo suas conveniências e em consonância com a fiscalização do contrato.
7.7. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços.

7.8. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à
contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.
7.9. Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde
houver prestação dos serviços.

7.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e
expressa anuência da contratante.
7.11. Comprovar o cumprimento, dentre outras, das seguintes obrigações trabalhistas e sociais:

7.11.1. Regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição
Federal, sob pena de rescisão contratual, por meio dos seguintes documentos:

I. Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
II. Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência.
III. Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado
pela Internet.
IV. Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).
7.11.2. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, conforme estabelecido no instrumento
convocatório, por meio dos seguintes documentos:
I. Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).

II. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado
pela Internet.
III. Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).

7.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no
objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. O presente contrato poderá ser por ato administrativo unilateral do contratante, pela inexecução
total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei Federal n°
8.666/1993, sem que caiba à contratada direito a indenizações de qualquer espécie.

6

8.2. O presente instrumento poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do
disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93:
8.2.1. Unilateralmente, a critério exclusivo do CRM/ES, mediante formalização, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega dos itens decorrentes do presente contrato;
b) Prestação dos serviços e entrega dos trabalhos fora das especificações constantes do objeto deste
contrato;
c) Subcontratação total do objeto deste contrato, caracterizando a mera intermediação, a associação
da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a cisão, fusão ou
incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;
d) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a execução do contrato, assim como as de seus superiores;
e) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato, anotadas na forma do § 1º,
do art. 67, da Lei nº 8.666/93;
f) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) A dissolução da empresa;
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
Administração, prejudique a execução deste contrato;
i) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do
contrato.
8.2.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
8.2.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

8.3. Os casos de rescisão unilateral pelo CONTRATANTE serão formalmente motivados nos autos de
competente processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

8.4. A parte que rescindir imotivadamente o contrato antes do término do prazo de vigência pactuado
responderá por multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) para saldo do contrato de 36 meses,
15% (quinze por cento) para saldo do contrato de 24 (vinte e quatro) meses e 10% (dez por cento) para
saldo contratos de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1. O presente contrato poderá ser alterado conforme as disposições do artigo 65, da Lei Federal nº
8.666/1993, inclusive para restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro nos casos previstos no
inciso II, d, do referido artigo.
9.2. Poderá haver repactuação do contrato, na forma prevista na Instrução Normativa nº. 02, de 30 de
Abril de 2008, do MPOG, desde que sejam precedidas de solicitações da Contratada, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação.
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Parágrafo Único – As repactuações a que a Contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a
vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato.

9.3. Em caso de prorrogação contratual, após o período mínimo de vigência de 01 (um) ano, haverá
reajuste do preço do contrato, quando da realização do adiamento de prorrogação, pelo índice IGPM,
para o fim de reposição das possíveis perdas inflacionárias.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MULTAS E PENALIDADES

A CONTRATADA será sujeita às seguintes penalidades e/ou multas:

Parágrafo Primeiro: nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993 fica a CONTRATADA, em
caso de descumprimento de qualquer das condições avençadas, sujeita à multa de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, calculada sobre o valor da respectiva etapa de execução do contrato, até o limite de
10% (dez por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo: Não havendo mais interesse do CONTRATANTE na execução parcial ou total do
contrato, em razão do descumprimento, pela CONTATADA, de quaisquer das condições estabelecidas,
fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos termo do inciso II, do
artigo 87, da Lei Federal 8.666/1993.
Parágrafo Terceiro: o disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades
a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Quarto: Os valores relativos às multas estabelecidas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser
descontados dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA, abatendo-se da caução ou
cobrados judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Qualquer tolerância das partes em relação às cláusulas e condições do presente instrumento, ou
mesmo o retardamento da exigibilidade de direitos, não importará em precedente, novação ou alteração
do contrato, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

11.2. Todas as comunicações, notificações ou avisos decorrentes do presente instrumento deverão ser
feitos por correspondência protocolada, por fax ou por email devidamente recepcionados.
11.3 Este contrato obriga as partes signatárias e sucessores em todas as cláusulas, termos e condições,
respondendo a parte infratora pelas custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações
cabíveis no caso de procedimento judicial.

11.4. A nulidade total ou parcial de qualquer cláusula ou condição prevista neste instrumento não afetará
nem desobrigará o cumprimento das demais, que continuarão vigentes em todos os seus efeitos.
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11.5. Quaisquer alterações nas disposições deste contrato somente terão validade e eficácia se
devidamente formalizadas mediante aditivo contratual escrito firmado pelos representantes legais das
partes, sendo considerados inexistentes quaisquer compromissos ou acordos verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

O presente contrato foi lavrado conforme os trâmites do Pregão Presencial CRM/ES Nº. 009/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – AS SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

O presente contrato rege-se pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações complementares, pelas
cláusulas contratuais pactuadas e pelas normas do Decreto 2.271/97.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Este contrato será publicado na forma de extrato, na Imprensa Oficial, conforme dispõe o Ordenamento
Jurídico da Regência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização e o acompanhamento da execução do presente contrato serão feitos pelo Servidor do
CRM/ES Franco Lyrio Dalto, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relativas ao contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo
67, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

O Foro para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente Contrato é o da Justiça
Federal, na seção judiciária de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, da sede da
CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro.

E por estarem às partes contratantes de inteiro acordo com as cláusulas e demais condições
pactuadas, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que
surta seus legais efeitos.
Vitória/ES, xx de xxxxx de 2016.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CRM/ES

TESTEMUNHAS:

Nome: ____________________________
CPF: ______________________________
Ass.: ______________________________

CONTRATADA
Nome: ________________________________
CPF: ________________________________
Ass.: ________________________________
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