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Durante a negociação das propostas verificou-se que duas empresas (VALID e COIJIODO)

não limitam a quantidade de servidores em que podem ser instalados o certificado, desde que sob
o mesmo domínio ou subdomínio, no entanto a empresa CERTISIGN, limita a instalaçäo do
certificado em apenas um servidor, sendo neste caso, necessário a aquisição de 3 (três) unidades.

Em reunião junto a Tl, e tendo estas informações esclarecidas, verificou-se que se trata de
diferença na política de comercialização de cada empresa, e que seria antieconômico e
desnecessário a aquisiçäo de três certificados, quando temos a possibilidade de atender nossas
necessidades com apenas um, mesmo que este tenha seu valor unitário maior.

VALOR TOTALCNPJEMPRESA
14.121.957/0001-09 R$ 2.090,00VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

R$ 3.591,0007 .305.218/0001-01COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
01 .554.28510001-75 R$ 5.973,03CERTISIGN CERTI FICADORA DIGITAL

R$ 3.884,68DIA MERCADO

De acordo com o Quadro Comparativo acima exposto, referente à "Contrataçäo de empresa
especializada no fornecimento de certificado SSL para os servidores do Coren/PR", a média
mercadológica das propostas e valor máximo estabelecido para esta contrataçäo é de R$ 3.884,68
(três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), optando-se pela DISPENSA
DE LICITAÇÃO, por questöes relativas ao valor (MENOR PREÇO), com base no disposto no Art.

24, ll da Lei 8.666/1993.

Conforme se pode aferir em orçamentos de folhas anteriores, após negociação das
propostas apresentadas inicialmente, indicamos a contratação da empresa VALID
CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. - CNPJ no 14.121.95710001-09, que apresentou o menor valor
total e consequentemente encontra-se abaixo do aferido pela média e máximo estabelecido para

esta contratação.

Foi verificado que a empresa possui regularidade fiscal, após a emissão das certidões

exigidas de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993. ì

Rua Prof. João Argemiro Loyola no 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP: 80240-530

"Contratação de empresa especializada no fornecimento de certificado SSL para os servidores
do Coren/PR."

VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

Valor da Proposta R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais)
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lsto posto, encaminhamos o procedimento ao Setor de Contabilidade e ao Financeiro para

Dotação Orçamentária e Disponibilidade Financeira. Posterior envio à Procuradoria Jurídica pata

exarar seu parecer,

Curitiba, 24 de maio de 2018

AN JUSTUS
Coordena r de Licitaçöes,

Contratos Convênios
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