PREFEITURA DE SÃO LUÍS

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 183/2020/CPL/PMSL

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº183/2020
PROCESSO 340-24467/2018
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 19 de 20 de agosto de 2019, levam
ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos
Municipais nº 53.647/2019 e 44.406/2013, dos Decretos Federais nº 7.892/2013 e
10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao
objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Central Permanente de Licitação - CPL
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na área de
Tecnologia da Informação – TI, como forma de garantir operação da infraestrutura e rede e
telecomunicação da Central Permanente de Licitação - CPL.
Esclarecimentos/Impugnações:
Até 06/10/2020 às 18:00 hrs para o e-email:marcelofariascpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 13/10/2020 às 14:30
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço para retirada do Edital: comprasgovernamentais.gov.br e
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
VALOR
ESTIMADO,
MÁXIMO, DE
REFERÊNCIA
OU SIGILOSO

NATUREZA
DO OBJETO:

☒ Valor: R$ 531.465,00 (quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta
e cinco reais).
☐Estimado
☒Máximo
☐Referência
☐ Orçamento Sigiloso.
☐AQUISIÇÃO
☒SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº

PARTICIPAÇÃ 123/06
O – MEI / ME / ☐ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME /
EPP
EPP – Art. 48, III da Lei Complementar nº 123/06
☒ Licitação de Ampla Participação.
Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) HORAS
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INFORMAÇÕES
Pregoeiro: Marcelo de Abreu Farias Costa
e-mail: marcelofariascpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP:
65071-820
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
OBS: As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e
no site da CPL e vincularão os participantes e a administração.

PARTE ESPECÍFICA
As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar,
suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra
conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.
Referências da Parte
Definições da Parte Específica
Geral
MODO DE
DISPUTA

26

☐ABERTO
☒ABERTO E FECHADO
☐ POR GRUPO

FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

2

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3

☐ POR ITEM
☐ POR GRUPO, e POR ITEM.
☒ GLOBAL
☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 10,00
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as
normas constantes no subitem 7.8 da Parte Geral deste Edital.
☒ Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas,

CONSÓRCIO

VALIDADE DA
PROPOSTA
DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

7.8

10

qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a
participação de consórcio neste certame justifica-se diante da
natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais
participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que
em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a
qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em
qualquer limitação quanto a competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a
contar da data da abertura da sessão pública.

30.4
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☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na
Junta Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, de:
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso
a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente;
☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO 41.3.2. valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a
LÍQUIDO
licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratação ou do item/lote pertinente.
☒ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social
mínimo ou patrimônio líquido mínimo.
Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido
satisfatoriamente

os

materiais

ou

serviços

pertinentes

e

compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido em
diligência da proposta melhor classificada, que apresente cópia
autenticada do contrato de fornecimento de materiais ou de
prestação de serviço ou da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), que
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

42.1.

deram origem ao Atestado. Se o atestado for emitido por pessoa
jurídica de direito privado, deverá constar o reconhecimento de
firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a
declaração;
O atestado deverá ser impresso em papel timbrado, constando
CNPJ e endereço completo, devendo ser assinada por sócios,
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função.

DEMAIS
DOCUMENTOS
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

42.2.

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

51

4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência.

☒NÃO
☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias úteis, a contar da
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convocação, conforme item ___ do Termo de Referência.
☐NÃO
VISITA TÉCNICA:

ANEXOS

52

102

☒SIM, FACULTATIVA na forma do item 4 alínea “c” do Termo de
Referência
Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos
Anexos mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes
documentos:
102.1. Anexo I - Termo de Referência;
102.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
102.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
102.4. Anexo IV - Minuta do Contrato.

PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição
do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no
COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas
como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no
momento da elaboração da proposta.
2. A Parte Específica determinará a forma de apresentação das propostas, que poderá
ser da seguinte forma:
2.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de
apresentação das propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que
o compõem.
2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas
faculta-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação
de propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem
de seu interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta
para todos os itens que o compõem.
2.4. MENOR PREÇO GLOBAL.
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3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da
proposta mais vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior
desconto.
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital e no Anexo I – Termo de Referência –
constam o valor total da contratação.
4.2. Conforme Decreto Federal n.º 44.406/2013, Capítulo IV, art. 6.º § 2.º, para registros de
preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente
será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam
as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à
documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão, previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a
respeito do funcionamento e regulamento do sistema.
5.2. licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas
pelo telefone: 0800 978 9001 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7. Não poderão participar deste Pregão:
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7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou
extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação
homologado em juízo.
7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei
nº 8.666/93;
7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou
mesmo a atuação no processo licitatório.
7.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em
consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas:
7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com
indicação da empresa-líder que deverá atender às condições de liderança
estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a
Administração;
7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação exigida no ato convocatório;
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas;
7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das
empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto
ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais
das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.
7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:
______________________________________________________________________________
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a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital
social mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os
respectivos capitais de cada um dos membros do consórcio, que
deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor
obtido no subitem 7.8.4.
7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas
obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do
contrato;
7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança
caberá, obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no
item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição
e o registro do consórcio.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data
e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.
8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor
com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula ou percentual de
desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida na Parte
Específica deste Edital.
8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à
conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
8.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
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8.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
10. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte
Específica do Edital.
10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos
interessados, das condições nele estabelecidas.
12. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na
proposta ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o
contrato, bem como o n.° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser
apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos
trabalhos por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da
sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada
com ampla divulgação.
13.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão
irretratáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições
estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
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13.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta,
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
15. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
15.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após
a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão
comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a
suspensão da sessão via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
16.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar
que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto
n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.
16.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat,
mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início
da oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
17.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores
acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação
de lances (Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
18.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
______________________________________________________________________________
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19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ela ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no
edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de
diferença.
20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
21. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.
22.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante
não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes
diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
23. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.

24. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
25. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
26. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:
26.1. Modo de Disputa Aberto:
26.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o
modo de disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos
pelos licitantes, com prorrogações.
26.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão
pública.
26.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
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26.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
26.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação
automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.
26.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:
26.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
26.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
26.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
26.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação,
até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
26.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para
que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
27. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.

SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
28. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
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empresa de pequeno porte que seja igual ou até 05% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,
no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo
sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
28.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação
descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
28.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
28.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar n.º 123/2006;
28.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
29. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado
para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.
29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
SEÇÃO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
30. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no
tópico “DADOS DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. Não será permitido o
encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.
30.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais
como, “Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado
a critério do licitante.
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30.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
30.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra
9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
30.4. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste
Edital.
31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
32. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as
especificações técnicas do objeto.
32.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
32.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ele, para orientar sua decisão.
32.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
32.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado
no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
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32.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
32.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
32.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
32.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à
parcela ou à totalidade de remuneração.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
33. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
33.1. SICAF;
33.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
33.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
33.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
33.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
33.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua desclassificação.
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33.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
33.3.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
34. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
34.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas;
34.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
34.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.
33.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo designado no campo “DADOS DO CERTAME”, sob pena de
inabilitação.
35. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
35.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos
Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071820.
36. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
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37. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
37.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
38. Ressalvado o disposto no item 8.5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
39. Habilitação jurídica:
39.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
39.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
39.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
39.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
39.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
39.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
39.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAPP válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do
Decreto n. 7.775, de 2012.
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39.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI,
que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
39.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
39.10. A Parte Específica determinará ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, dependendo da atividade a ser
licitada, nos termos da legislação vigente.
39.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
40. Regularidade fiscal e trabalhista:
40.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
40.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
40.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
40.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
40.5. prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto desta licitação;
40.6. prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos e da Dívida Ativa;
40.7. prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a Certidão Negativa de
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Débitos Municipais relativos a Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida
Ativa relativo ao ISS/TLF.
40.8. quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato,
ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
41. Qualificação Econômico-Financeira:
41.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de
antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não
estiver expresso o prazo de validade.
41.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial,
o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
41.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
41.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admitese a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;
41.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
41.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da
lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
41.3. O balanço patrimonial disponível no SICAF ou enviado no lançamento da
proposta, deverá comprovar:
41.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência
Geral (SG) superiores a 1;
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41.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e
Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração,
solicitamos que a empesa apresente memória de cálculo,
devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do último
balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
41.3.1.2. A não apresentação da memória de cálculo não leva a
empresa a sua inabilitação.
41.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio
Líquido ou Capital Social;
42. Qualificação Técnica:
42.1. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas
discriminadas na Parte Específica deste Edital.
42.2. Documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo
com a natureza do objeto.
43. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
43.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
44. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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45. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
46. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
47. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
48. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
49. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
49.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
50. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
51. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
52. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
52.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as condições
locais para execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
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por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
53. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso.
53.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
53.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
53.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
54. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos
autos do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
55. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
56. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
57. A sessão pública poderá ser reaberta:
57.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
57.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
57.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
57.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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57.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
58. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
59. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão
Requisitante.
60. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão
de Nota de Empenho. Maiores informações poderão se obtidas no site da Prefeitura
Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 99161-0441 ou (098)
99153-7871.
SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS
61. A Central Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata
de Registro de Preços dele decorrente.
62. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que
participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata
de Registro de Preços.
63. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a CPL - Órgão Gerenciador
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
63.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de
Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
63.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado
na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
63.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o
prazo de vigência da Ata.
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63.3.1. A CPL poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando
solicitada pelo órgão não participante.
63.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
64. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será
convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.
64.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser
convocada, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Central Permanente de Licitação.
64.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de
Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º,
inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02.
65. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 13 do Decreto
Municipal n.º 44.406/2013.
66. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultandose a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência
ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
67. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
68. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea
“d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 ou no artigo 16 do Decreto Municipal n.º
44.406/2013.
68.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
69. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
69.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade.
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69.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
70. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
70.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
70.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
71. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
72. O registro do fornecedor será cancelado quando:
72.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
72.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
72.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
72.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º
8.666, de 1993, ou no art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002.
73. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas Subcondições 72.1, 72.2 e
72.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
74. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata,
devidamente comprovados e justificados:
74.1. Por razão de interesse público; ou
74.2. A pedido do fornecedor.
75. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata
concluídos os procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento
Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova
classificação.
76. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

registrada,
na Ata de
ordem de
cancelada,
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SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
77. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá
ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento
oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
77.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente
e compatível com os termos deste Edital.
78. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.
79. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XIX - DAS SANÇÕES
80. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado
para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
80.1. Cometer fraude fiscal;
80.2. Apresentar documento falso;
80.3. Fizer declaração falsa;
80.4. Comportar-se de modo inidôneo;
80.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
80.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
80.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
80.8. Não mantiver a proposta.
81. Para os fins da Subcondição 80.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada
ou deteriorada.
SEÇÃO XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
82. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante
petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico
“DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
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83. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
84. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o
endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no
horário oficial de Brasília-DF.
85. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro
será auxiliado pelo setor técnico competente.
86. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
86.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
87. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do
Comprasnet e no site da CPL e vincularão os participantes e a Administração.
SEÇÃO XXI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
88. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência/Minuta do Contrato, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DAS OBRIGAÇÕES
89. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência/ Minuta do Contrato, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DO PAGAMENTO
90. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência/ Minuta do
Contrato, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
91. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato
escrito e fundamentado.
91.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
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91.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
92. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificação e habilitação, salvo na hipótese do § 3º art. 50 do Decreto
Municipal nº 53.647/2019.
93. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
93.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste
Pregão.
94. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de
documentos originais e cópias autenticadas em papel.
95. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de
pequeno porte.
96. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o
texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto
do Edital.
97. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência do CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
98. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de
Licitações - Pregão eletrônico”.
99. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial,
ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios,
indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame,
implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
100. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas
e empresas de pequeno porte:

______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

27

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 183/2020/CPL/PMSL

100.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá
ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
da cota principal.
100.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
101.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas
parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição
dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do
pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXV - DOS ANEXOS
102. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Específica deste Edital:
102.1. Anexo I - Termo de Referência;
102.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
102.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços
102.4. Anexo IV - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXVI - DO FORO
103. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São
Luís, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 25 de setembro de 2020.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS
EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM
INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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ANEXO I
- TERMO DE REFERÊNCIA –

1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Registro de preço para futura contratação de empresa especializada na área de
Tecnologia da Informação – TI, como forma de garantir operação da infraestrutura
e rede e telecomunicação da Central Permanente de Licitação - CPL. A
contratação visa atender demandas de serviços de administração da Central de
Serviços, além de soluções de segurança de dados, backup na nuvem, operação e
Monitoramento da infraestrutura de TI , bem como links de internet.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação tem por objetivo propiciar a continuidade com qualidade
dos serviços de administração de infraestrutura de TI da CPL.
A prestação de serviços ora solicitada, deverá atender as seguintes demandas:
a) Continuidade dos serviços de sustentação e administração de Infraestrutura de
TI da CPL;
b) Acompanhamento, Controle e Celeridade no atendimento das demandas dos
usuários em todo ambiente tecnológico, necessário à execução do trabalho e
consequente aumento da produtividade de todas as demais áreas que se
utilizam da infraestrutura de TI da CPL; e
c) Atendimento as normas NBR ISO 27001, onde a contratada deverá
administrar, operar e manter as ferramentas de monitoramento de eventos de
segurança da informação de toda infraestrutura de TIC da CPL.
3. SERVIÇOS
O cenário ideal na área de TI exige monitoramento contínuo dos ativos, bem como
operações

diárias.

Desta

forma,

pode-se

manter

e

garantir

a

máxima

disponibilidade e performance do ambiente de TI. Mas, a verdade é que essa tarefa
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pode ser um desafio para grande parte das empresas e torna-se ainda mais
complexo se for realizado manualmente.
Assim, a Solução requerida tem a intenção de proteger todo o ambiente de TI da
CPL,

através

de

conhecimentos

altamente

qualificados,

bem

como

a

implementação de ferramentas de tecnologia, que vão garantir: Segurança;
Disponibilidade e continuidade. Esse tripé de sustentação tecnológica será
garantido através do Monitoramento da infraestrutura de TI / Central de Serviços,
de todo nosso ambiente de rede, link redundante, appliances de segurança e
backup realizado na nuvem.
3.1.

MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI / CENTRAL DE

SERVIÇOS
Consiste no gerenciamento da funcionalidade de toda sua infraestrutura de
tecnologia da Informação, através de ações preventivas de monitoramento e
manutenção. A execução dessas ações visa evitar ou diminuir eventuais paradas
indesejadas (períodos de downtime – de sistema ou hardware), funcionamentos
com perda de pacote, ou em altas temperaturas de forma que preventivamente
possamos evitar prejuízos.
A utilização de aplicativos e procedimentos técnicos de monitoramento
padronizados, consolidando a visualização em dashboards, trajem a informação
em tempo real para a operação, auxiliam na tomada de decisões, porque é com
base em informações históricas e confiáveis, que decisões são tomadas. As
ferramentas de monitoramento vão nos permitir: Controle e gestão dos ativos;
Rapidez na identificação e correção de falhas; Redução de custos; Aumento na
eficiência e Acompanhamento do crescimento do ambiente de TI e Redução de
incidentes que causem downtime.
Para tanto, precisamos garantir uma contratação de serviços confiável, com
pessoas qualificadas que realizem o correto planejamento, pesquisas e
conhecimento do nosso ambiente e façam a implantação de um sistema de
monitoramento eficiente e que realmente atenda as nossas necessidades.
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Atualmente, o monitoramento e gerenciamento de ativos de rede é fundamental
para o controle do ambiente de tecnologia em qualquer Instituição. Redes de
comunicação, tendem a se tornar cada vez maiores, mais complexas, e
proporcionalmente mais críticas.
Com um monitoramento bem elaborado, é possível acompanhar a saúde geral do
ambiente, seu nível de maturidade tecnológico e principalmente se antecipar de
forma proativa a possíveis falhas ou diminuição de performance que tendem a
resultar em menor produtividade dos setores que dependam da disponibilidade e
continuidade dessa infraestrutura.
Para implantação do Monitoramento da infraestrutura de TI na CPL, é necessário
um conjunto básico de características que permitam a absorção ordenada para seu
desenvolvimento, mantendo sempre a integridade e estabilidade do projeto, assim
segue no Anexo I deste documento as características básicas necessárias às
ferramentas a serem utilizadas pela CPL.
3.2.

BACKUP NA NUVEM

Segurança das informações, esse é o sentido de um backup, ou seja, cópia
de segurança. Sua função é manter os dados e registros a salvo e sob um modo
de utilização facilitada. A cópia de segurança permite uma maior seguridade dos
dados e acesso aos projetos.
Nesse contexto solicitaremos a contratação de um Backup na nuvem sem limite
para transferência e com capacidade de armazenamento de 4 TB. Esse tipo de
armazenamento (Cloud service) vai nos permitir segurança e acesso aos dados
retidos no ambiente virtual, sendo possível acessá-los de qualquer lugar remoto e
resguardando de catástrofes/acidentes no ambiente da Contratada.
Esse serviço nos permite continuidade, ou seja: Os dados estarão íntegros, em
local remoto e com política de retenção, definida pela CPL. O backup na nuvem
permite manter o sistema ativo 24 horas, estando disponível em qualquer
momento do dia e da noite, e por último, os Backups são realizados em períodos
pré-determinados pela CPL, podendo ser por período/ hora, diário ou mensal,
tirando a carga de sobre o profissional de ter que fazer backups de dados todos os
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dias, ganhando-se um tempo precioso para se realizar outras atividades mais
produtivas.
3.3.

Link ponto a ponto

Atualmente, a internet se tornou essencial em quase todos os aspectos da vida. No
meio corporativo essa importância se torna ainda maior, pois o desenvolvimento de
uma série de procedimentos e ações inerentes as atividades e/ou de interações
técnicas que exigem rapidez, e prazos de execução. Portanto, um bom acesso e
conexão à web de forma potente, segura, estável e eficiente para suportar as mais
diversas aplicações, uploads e downloads de dados, além da realização de
videoconferências de qualidade e outras trocas de informações.
Nesse contexto, um acesso a internet seguro se torna a principal ferramenta para
garantir estabilidade, confiabilidade e performance.
Assim, estamos solicitando a contratação de um serviço de Link ponto a ponto de 1
GB FULL. Essa conexão deverá ser realizada através de appliances com
especificação detalhada no Anexo - II deste documento
O serviço deverá garantir continuidade da operação, pois em caso de falha do link
principal, que é oferecido pela Secretaria Municipal de Tecnologia – SEMIT, o link
redundante deverá entrar imediatamente em operação, portanto, deverá pertencer
a operadora diferente da atual.
Através deste link com características específicas detalhadas no Anexo - III deste
documento e das configurações implementadas nos appliances do Anexo - II, será
possível a realização dos backups especificados no item 3.2. O tempo de reparo no
caso de alguma interrupção é de até 4 horas. Vale ressaltar que os appliances
citados deverão ser de propriedade da Contratada
4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os pré-requisitos abaixo especificados tem o objetivo de garantir a qualidade na
prestação dos serviços e agilidade na execução do projeto. Consideramos o “knowHow” da Contratada através das experiências que pode provar em atividades
similares, bem como na equipe de técnicos qualificados.
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Na especificação das exigências buscamos contratar uma Empresa que venha
agregar valores, experiência, competência e agilidade no desenvolvimento dos
Serviços de forma a executá-lo em tempo mínimo para otimizarmos as atividades já
demandadas dentro da CPL.
Por se tratar de um Serviço altamente especializado e normatizado pela Anatel, as
exigências devem ser criteriosas no sentido de garantir a qualidade e efetiva
realização dos serviços. Os atestados, pareceres e outros documentos exigidos
são condições indispensáveis ao desenvolvimento dos Serviços e seguem
conforme detalhamento abaixo:
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, comprovando experiência na
prestação de serviços Técnicos..
b) Possuir Licença de serviços multimídia SCM, junto a ANATEL, em conformidade
com a Lei 9.472 de 16/07/1997 / alteração dada pela lei 12.485 de 2011, que visa
garantir os interesses e mecanismos utilizados pelas prestadoras de transmissão
de dados em ambiente confinado (fibra ótica). Portanto, para atender ao item
do Link ponto a ponto 1 GB full, solicitado no item 3.3 deste termo de referência, é
mandatório pela legislação vigente que a empresa possua outorga de Serviço
de comunicação multimídia - SCM, garantindo assim a legalidade e a obediência a
legislação de telecomunicação Brasileira. Tal serviço teve seu regulamento
aprovado no artigo 10 da resolução nº 614 de 28/05/2013 da ANATEL.
c) A vistoria técnica ao ambiente do CONTRATANTE será opcional. A vistoria
poderá ocorrer até o último dia útil anterior ao da abertura da licitação, observada a
disponibilidade, das 13:00 as 17:30, mediante agendamento pelo telefone: (98)
991537871 ou 3227-7749; e
d)

Apresentar registro da empresa junto ao CREA; porque o CREA é o órgão

que normatiza todo o serviço de transporte de dados e telecomunicação

5. ESTIMATIVA DE CUSTO
Item

Descrição

Unidade Quant.

01

Monitoramento da Infraestrutura de TI

Mês

01

02

Backup na Nuvem

Mês

01

Unitário (R$)
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03

Link ponto a ponto 1 GB full

Mês

01

TOTAL MENSAL
TOTAL 12 MESES
6. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços definidos neste Termo de Referência, serão executados nas
dependências da empresa contratada, com toda infraestrutura tecnológica
necessária provida por eles. Os serviços serão, diretamente, acompanhados pelo
Gestor de Contratado.
7.

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

A contratação terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, ou de data posterior a ser fixada no Contrato, com eficácia a partir da
data da publicação no Diário Oficial do Município, podendo ter sua vigência
prorrogada por períodos iguais e sucessivos 12 meses, até o limite de 60
(sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para Administração, mediante Termo Aditivo, na forma prevista no do art. 57, inciso
II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço, de forma integral e com
todas as equipes, em no máximo 10 dias após a assinatura do contrato.
8.

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

8.1.

Do Contratado

a) Executar os serviços descritos neste Termo de Referência.
b) Zelar pela qualidade dos serviços prestados buscando alcançar eficiência,
efetividade e economicidade;
c) Responsabilizar-se pelos encargos sociais e trabalhistas decorrentes da
utilização de RH necessário a execução dos serviços Contratados;
d) Indicar um representante, com experiência em gerenciar os serviços, com
atribuições de Gerente de Equipe, investido de poderes de administração para
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exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, sendo que este
serviço será prestado sem ônus específico;
e) Respeitar e fazer com que seus colaboradores respeitem as normas de
segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes na CPL, bem
como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os
serviços objeto do contrato;
f) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, mantendo
recursos técnicos e humanos de reserva para evitar a interrupção indesejada
dos mesmos;
g) Como forma de garantir, o atendimento das solicitações de serviços acima
explicitados, a empresa contratada deverá disponibilizar Data Center, Sala de
Monitoramento e equipamentos de acordo com padrões pré-definidos, a serem
validados pela Equipe Técnica da CPL
h) Apresentar Profissionais certificados na tecnologia do Appliance e ITIL
utilizados pela Contratada. Desta forma, a instituição tem garantia que o
profissional exerce suas atividades com a qualificação necessária para um
atendimento diferenciado.
i) A Contratada deverá possuir pelo menos 2 links distintos de saída para internet
não inferiores a 50 MBps, objetivando a continuidade e performance de nosso
acesso à internet. Tais links também devem ser diferentes da operadora usada
como principal;

8.2.

Da Contratante

a)Acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, realizando a avaliação das
atividades, validando e aprovando os serviços liberados;
b) Depositar os recursos, na conta específica em nome da contratada, de acordo
com o cronograma de desembolso constante do Contrato;
c) As decisões operacionais serão tomadas pelo Gestor do Contrato, definindo
prioridades e prazos, acompanhando a execução e atestando os relatórios e o
faturamento;
d) Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação,
assistência médica e de pronto socorro dos colaboradores da contratada
quando a execução das tarefas ocorrerem, por solicitação da CPL, em locais
outros que não aqueles definidos neste contrato;
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e) Disponibilizar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos
trabalhos;
f) Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas
especificações sem autorização expressa do Responsável pelo Contrato;
g) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos
serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as
especificações exigidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços
da empresa contratada; e
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da empresa contratada;

10.

FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à contratada, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma, juntamente
o Relatório e as Certidões de Regularidade Fiscal e aprovação do Fiscal do
contrato.
11.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento desta Central Permanente de Licitação - CPL para o
respectivo exercício, cujos programas de trabalho e elemento de despesas
específicas constarão das respectivas Notas de Empenho.
12.

SIGILO DAS INFORMAÇÕES

A CONTRATADA deverá se comprometer a manter todas as condições, que
garantam o sigilo das informações da CONTRATANTE, bem como, zelar pelos
princípios que regem a Segurança da Informação: a Confidencialidade, Integridade
e Disponibilidade; sendo responsável por qualquer evento que viole algum destes
princípios ou condições, decorrente da prestação de seus serviços.
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São Luís, 02 de Julho de 2020.
APROVO NA FORMA DA LEI
Omar Ribeiro Batista
Coordenador Administrativo-Financeiro

EM_______/_______/________
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ANEXO – I
MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI / CENTRAL DE
SERVIÇOS
Características Básicas dos Softwares para Implantação
Para implantação do Monitoramento da infraestrutura de TI na CPL, é necessário
um conjunto básico de características que permitam a absorção ordenada para seu
desenvolvimento, mantendo sempre a Integridade e estabilidade do projeto.
I. Assim, o software de Monitoramento, deverá possuir:
a) Possuir suporte a maioria dos sistemas operacionais: Linux, Solaris, HP-UX,
AIX, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Mac OS X, Windows, entre outros;
b) Monitorar serviços simples (http, pop3, imap, ssh) sem o uso de agentes;
c) Suporte nativo ao protocolo SNMP;
d) Interface de gerenciamento Web, de fácil utilização;
e) Integração com banco de dados (MySQL, Oracle,PostgreSQL ou SQLite);
f) Geração de gráficos em tempo real;
g) Permitir customização;
h) Agentes disponíveis para diversas plataformas: Linux,Solaris, HP-UX, AIX,
FreeBSD,

OpenBSD,SCO-OpenServer,

Mac

OS

X,

Windows

2000/XP/2003/Vista;
i) Agentes para plataformas 32 bits e 64 bits;
j) Integração com os Contadores de Performance do Windows;
k) Open Source distribuído pela Licença GPL v2;
l) Envio de alertas para: e-mail, Jabber, SMS;
m) Deve monitorar hardware;
n) Deve emitir alerta e possibilitar a execução de ações pré-definidas;
o) Scripts personalizados.

II. Assim, o software de Central de Serviço, deverá possuir:
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1)

Possuir Interface Web para que o atendente possa visualizar e trabalhar com
os tickets dos clientes;

2)

Possuir Interface Web para administrar o sistema;

3)

Possuir suporte a temas (skins);

4)

Permitir sistema unificado de login (ex. HTTPBasicAuth ou Active Directory);

5)

Permitir suporte à vários idiomas;

6)

Permitir anexar arquivos nos tickets;

7)

Permitir encaminhando dos e-mails entrantes por caixas de correio
específicas, ou através de filtragem de palavras do e-mail;

8)

Possuir respostas automáticas personalizadas para os clientes por fila;

9)

Possuir sistema notifica os agentes por e-mail sempre que há um novo ticket,
follow ups ou quando um chamado tá no seu limite de tempo para ser
resolvido (ACL);

10) Possuir visão personalizada de filas ou visão de todos os tickets;
11) Permitir Bloqueio de Tickets;
12) Possuir Respostas automáticas personalizadas por fila, Histórico do Ticket,
evolução dos status e ações do ticket, permitir adicionar diferentes tipos de
notas aos tickets, os tickets podem ser devolvidos ou encaminhados para
outros e-mails;
13) Permitir diferentes prioridades para cada tickets;
14) Possuir contagem de tempo de cada ticket (e idade do mesmo);
15) Permitir Impressão em PDF;
16) Permitir marcar o ticket como pendente de solução ou de resposta;
17) Permitir eleger mais um responsável para o ticket;
18) Permitir ações em lote (ex. fechar vários chamados de uma única vez);
19) Possuir Camada de eventos para os tickets;
20) Permitir Atendente Genérico: Automatiza ações em tickets, através de tarefas
agendadas;
21) Possuir Pesquisa FullText;
22) Permitir suporte ACL nos Tickets;
23) Permitir definição de calendários e horários de atendimento para cálculos de
tempo e SLAs;
24) Permitir base de dados de clientes vir de um Banco de Dados SQL ou de uma
fonte LDAP;
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25) (ex. eDirectory, AD, OpenLDAP)
26) Possuir TicketHook customizável, por exemplo: ‘Call#’, ‘MyTicket#’, ‘Request#’
or ‘Ticket#’;
27) Permitir numeração dos tickets customizável;
28) Permitir utilização banco de dados que dá ao sistema suporte a diferentes
softwares, tais como MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2 e MSSQL;
29) Possuir framework de estatísticas e relatórios;
30) Possuir frontend e backend com suporte ao charset UTF-8;
31) Permitir a instalação de módulos;
32) Permitir criação e gestão de contas, grupos e papéis;
33) Permitir criação de respostas padrões;
34) Permitir criação de subfilas;
35) Permitir criação de assinaturas padrões por fila;
36) Permitir criação de saudações padrões por fila;
37) Possuir fuso horário global;
38) Interface Web para configuração do sistema;
39) Possuir permalinks para todos os objetos (tickets, faqs, etc).
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ANEXO – II
Appliances de segurança para link ponto a ponto
Características Básicas
I. Appliance TIPO I:
1)

Throughput de 1 Gbps com a funcionalidade de controle de aplicação
habilitada para todas as assinaturas que o fabricante possuir;

2)

Throughput de 1 Gbps com as seguintes funcionalidade habilitadas
simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança
possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS. Caso o
fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para qualquer uma
destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito;

3)

Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público
do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao
órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada, assim
como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste edital.
Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos
testes de bancada, serão considerados inabilitados e sujeitos as sanções
previstas em lei.

4)

Suporte a, no mínimo, 256.000 conexões simultâneas;

5)

Suporte a, no mínimo, 8.500 novas conexões por segundo;

6)

Fonte 120/240 AC ou DC;

7)

16 (dezesseis) interfaces de rede 10/100/1000 base-TX;

8)

1 (uma) interface de rede 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

9)

1 (uma) interface do tipo console ou similar;

10) Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) roteadores virtuais;
11) Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) zonas de segurança;
12) Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licença, 1.000 túneis de VPN
IPSEC simultâneos;
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13) A console de gerência e monitoração podem residir no mesmo appliance de
proteção de rede, desde que possuam recurso de CPU, memória, interface de
rede e sistema operacional dedicados para esta função.
II. Características Gerais
1)

A solução deve consistir de appliance de proteção de rede com
funcionalidades, e console de gerência e monitoração;

2)

Por funcionalidades entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção de
ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;

3)

As funcionalidades de proteção de rede que compõe a plataforma de
segurança, podem funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam a
todos os requisitos desta especificação;

4)

A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em
camada 7;

5)

O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção de rede,
bem como a console de gerência e monitoração, devem ser e do tipo
appliance. Não serão aceitos equipamentos servidores e sistema operacional
de uso genérico;

6)

O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada;

7)

Por cada equipamento que compõe a plataforma de segurança, entende-se o
hardware e as licenças de softwares necessárias para o seu funcionamento;

8)

Por console de gerência e monitoração, entendem-se as licenças de software
necessárias para as duas funcionalidades, bem como hardware dedicado
para o funcionamento das mesmas;

9)

Console de gerência e monitoração podem residir no mesmo appliance de
proteção de rede, desde que possuam recurso de CPU, interface de rede e
sistema operacional dedicados para esta função;

10) Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as seguintes
funcionalidades:
11) Suporte a 4094 VLAN Tags 802.1q;
12) Policy based routing ou policy based forwarding;
13) Roteamento multicast (PIM-SM);
14) DHCP Relay;
15) DHCP Server;
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16) Suporte a criação de objetos de rede que possam ser utilizados como
endereço IP de interfaces L3;
17) Suportar sub-interfaces ethernet lógicas.
a.

Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

18) NAT dinâmico (Many-to-1);
19) NAT dinâmico (Many-to-Many);
20) NAT estático (1-to-1);
21) NAT estático (Many-to-Many);
22) NAT estático bidirecional 1-to-1;
23) Tradução de porta (PAT);
24) NAT de Origem;
25) NAT de Destino;
26) Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
27) Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;
28) Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos
via protocolo TCP e SSL;
29) Deve permitir configurar certificado caso necessário para autenticação no
sistema de monitoração externo de logs;
30) Proteção contra anti-spoofing;
31) Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e
OSPFv2);
32) Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);
33) Suportar a OSPF graceful restart;
34) Suportar no mínimo as seguintes funcionalidades em IPv6:
35) SLAAC (address auto configuration);
36) NAT64;
37) Identificação de usuários a partir do LDAP/AD;
38) Captive Portal;
39) IPv6 over IPv4 IPSec;
40) Regras de proteção contra DoS (Denial of Service);
41) De-criptografia SSL e SSH;
42) PBF (Policy Based Forwarding);
43) QoS;
44) DHCPv6 Relay, Ativo/Ativo e Ativo/Passivo;
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45) SNMP;
46) NTP;
47) SYSLOG;
48) DNS;
49) Controle de aplicação;
50) Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma
simultânea mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos:
51) Modo Sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e
camada 3 (L3);
52) Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede;
53) Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e
controle do tráfego em nível de aplicação;
54) Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e
controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das
redes protegidas;
55) Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;
56) Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo:
57) Em modo transparente;
58) Em layer 3;
III. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar:
1)

Configurações, incluindo, mas não limitado a políticas de Firewall, NAT,
QOS e objetos de rede;

2)

O HA (modo de Alta-Disponibilidade) deve possibilitar monitoração de falha
de link.

3)

As funcionalidades de controle de aplicações, VPN IPSec e SSL, QOS, SSL
e SSH;

4)

Descrição e protocolos de roteamento dinâmico devem operar em caráter
permanente, podendo ser utilizadas por tempo indeterminado, mesmo que
não subsista o direito de receber atualizações ou que não haja contrato de
garantia de software com o fabricante.

5)

Deverá suportar controles por zona de segurança;

6)

Controles de políticas por porta e protocolo;
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7)

Controle de políticas por aplicações grupos estáticos de aplicações, grupos
dinâmicos de aplicações (baseados em características e comportamento das
aplicações) e categorias de aplicações;

8)

Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas de
segurança;

9)

Controle de políticas por código de País (Por exemplo: BR, USA, UK, RUS);

10)

Controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política para tráfego de
entrada (Inbound) e Saída (Outbound);

11)

Deve de-criptografar tráfego Inbound e Outbound em conexões negociadas
com TLS 1.2;

12)

Controle de inspeção e de-criptografia de SSH por política;

13)

Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, pif, e reg;

14)

Traffic shaping QoS baseado em Políticas (Prioridade, Garantia e Máximo);

15)

QoS baseado em políticas para marcação de pacotes (diffserv marking),
inclusive por aplicações;

16)

Suporte a objetos e regras IPV6;

17)

Suporte a objetos e regras multicast;

18)

Suportar a atribuição de agendamento as políticas com o objetivo de habilitar
e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente;

19)

Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de
reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo, com as seguintes
funcionalidades:

20)

Deve ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a
necessidade de liberação de portas e protocolos;

21)

Reconhecer pelo menos 1500 aplicações diferentes, incluindo, mas não
limitado: a tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto,
update de software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, proxy,
mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail;

22)

Reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: bittorrent, gnutella, skype,
facebook, linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail,
youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook chat, gmail chat, whatsapp,
4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active directory,
kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc
over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs, etc;
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23)

Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar
através de expressões regulares assinaturas de aplicações conhecidas pelo
fabricante independente de porta e protocolo. A checagem de assinaturas
também deve determinar se uma aplicação está utilizando a porta default ou
não, incluindo, mas não limitado a RDP na porta 80 ao invés de 389;

24)

Deve aplicar heurística a fim de detectar aplicações através de análise
comportamental do tráfego observado, incluindo, mas não limitado a
Encrypted Bittorrent e aplicações VOIP que utilizam criptografia proprietária;

25)

Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de
visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas
evasivas via comunicações criptografadas, tais como Skype e ataques
mediante a porta 443;

26)

Para tráfego criptografado (SSL e SSH), deve de-criptografar pacotes a fim
de possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de
aplicações conhecidas pelo fabricante;

27)

Deve realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar
aplicações encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego
corresponde com a especificação do protocolo, incluindo, mas não limitado a
Yahoo Instant Messenger usando HTTP. A decodificação de protocolo
também deve identificar funcionalidades específicas dentro de uma
aplicação, incluindo, mas não limitado a compartilhamento de arquivo dentro
do Webex. Além de detectar arquivos e outros conteúdos que devem ser
inspecionados de acordo as regras de segurança implementadas;

28)

Identificar o uso de táticas evasivas via comunicações criptografadas;

29)

Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;

30)

Limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic shaping),
baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;

31)

Os dispositivos de proteção de rede devem possuir a capacidade de
identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory,
sem a necessidade de instalação de agente no Domain Controller, nem nas
estações dos usuários;

32)

Deve ser possível adicionar controle de aplicações em todas as regras de
segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade
de habilitar controle de aplicações em algumas regras;
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33)

Deve suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por, pelo menos, checagem de assinaturas, decodificação de
protocolos e análise heurística;

34)

Permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para
reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da
solução, sem a necessidade de ação do fabricante, mantendo a
confidencialidade das aplicações do órgão;

35)

A criação de assinaturas personalizadas deve permitir o uso de expressões
regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no payload
dos pacotes TCP e UDP e usando decoders de, pelo menos, os seguintes
protocolos:

36)

HTTP, FTP, SMB, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, IMAP, MS-RPC,
RTSP e File body;

37)

O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de
assinaturas de aplicações;

38)

Deve alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada;

39)

Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;

40)

Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule,
neonet, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;

41)

Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM,
Gtalk, Facebook Chat, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas
para os mesmos;

42)

Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como,
por exemplo, permitir o Gtalk chat e bloquear a transferência de arquivos;

43)

Deve possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (ghostsurf, freegate,
etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;

44)

Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:

45)

Tecnologia utilizada nas aplicações (Client-Server, Browse Based, Network
Protocol, etc);

46)

Nível de risco da aplicação;

47)

Categoria e sub-categoria de aplicações;

______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

47

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 183/2020/CPL/PMSL

48)

Aplicações que usem técnicas evasivas, utilizadas por malwares, como
transferência de arquivos e/ou uso excessivo de banda, etc;

49)

Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades;

50)

Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos;

51)

Deve incluir proteção contra ataques de negação de serviços;

52)

Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS:

53)

Análise de padrões de estado de conexões;

54)

Análise de decodificação de protocolo;

55)

Análise para detecção de anomalias de protocolo;

56)

Análise heurística;

57)

Bloqueio de pacotes malformados.

58)

Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Synflood, ICMPflood,
UDPfloof, etc;

59)

Detectar e bloquear a origem de portscans;

60)

Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao
administrador acrescentar novos padrões;

61)

Suportar os seguintes mecanismos de inspeção contra ameaças de rede:
análise de padrões de estado de conexões, análise de decodificação de
protocolo, análise para detecção de anomalias de protocolo, análise
heurística, IP, remontagem de pacotes de TCP e bloqueio de pacotes
malformados;

62)

Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DdoS;

63)

Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;

64)

Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface
gráfica do produto;

65)

Deve possuir a função de resolução de endereços via DNS, para que
conexões com destino a domínios maliciosos sejam resolvidas pelo Firewall
com endereços (IPv4 e IPv6), previamente definidos;

66)

Deve suportar a monitoração de arquivos trafegados na internet (HTTP,
FTP, HTTP, SMTP) como também arquivos trafegados internamente nos
servidores de arquivos usando SMB;

67)

Suportar a criação de políticas de QoS por:

68)

Endereço de origem;

69)

Endereço de destino;
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70)

Por usuário e grupo do LDAP/AD;

71)

Por aplicações, incluindo, mas não limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e
Azureus;

72)

Por porta;

73)

O QoS deve possibilitar a definição de classes por:

74)

Banda Garantida;

75)

Banda Máxima;

76)

Fila de Prioridade;

77)

Suportar priorização RealTime de protocolos de voz (VOIP) como H.323,
SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype;

78)

Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação;

79)

Disponibilizar estatísticas RealTime para classes de QoS;

80)

Deverá permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem por bytes,
sessões e por usuário;

81)

Permite a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;

82)

Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;

83)

Permite identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos
de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (P2P,
InstantMessaging, SMB, etc);

84)

Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas
sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;

85)

Permitir listar o número de aplicações suportadas para controle de dados;

86)

Permitir listar o número de tipos de arquivos suportados para controle de
dados;

87)

Suportar a criação de políticas por Geo Localização, permitindo o trafego de
determinado Pais/Países sejam bloqueados;

88)

Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos
acessos;

89)

Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e
criar políticas utilizando as mesmas;

90)

Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;

91)

Suportar IPSec VPN;

92)

Suportar SSL VPN;

93)

A VPN IPSEc deve suportar:
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94)

3DES;

95)

Autenticação MD5 e SHA-1;

96)

Diffie-Hellman Group 1 , Group 2, Group 5 e Group 14;

97)

Algoritmo Internet Key Exchange (IKE);

98)

AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);

99)

Autenticação via certificado IKE PKI;

100) Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco;
Checkpoint; Juniper; Palo Alto Networks; Fortinet; Sonic Wall;
101) Acesso concorrente de administradores;
102) Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via
SSH, facilitando a localização de comandos;
103) Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificação de
regras;
104) Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, inserção ou remoção
de fontes, discos e coolers, uso de recursos por número elevado de
sessões,

número

porcentagem

de

de

túneis

utilização

estabelecidos
em

na

referência

VPN
ao

cliente-to-site,
número

total

suportado/licenciado e número de sessões estabelecidas;
105) Bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais
administradores;
106) Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como:
acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;
107) Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius;
108) Localização de em quais regras um endereço IP, IP Range, subnet ou
objetos estão sendo utilizados;
109) Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, NAT,
QOS e regras de DOS;
110) Criação de regras que fiquem ativas em horário definido;
111) Criação de regras com data de expiração;
112) Backup das configurações e rollback de configuração para a última
configuração salva;
113) Suportar Rollback de Sistema Operacional para a última versão local;
114) Habilidade de upgrade via SCP, TFTP e interface de gerenciamento;
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115) Validação de regras antes da aplicação;
116) É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de regras
antes da aplicação;
117) Validação de políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou
conflitem com outras (shadowing);
118) É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de políticas,
avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com outras
(shadowing);
119) Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações Atuais,
configuração anterior e configurações antigas;
120) Deve possibilitar a integração com outras soluções de SIEM de mercado
(third-party SIEM vendors);
121) Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração
realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração;
122) Deverá ter a capacidade de gerar um relatório gráfico que permita visualizar
as mudanças na utilização de aplicações na rede no que se refere a um
período de tempo anterior, para permitir comparar os diferentes consumos
realizados pelas aplicações no tempo presente com relação ao passado;
123) Geração de relatórios com mapas geográficos gerados em tempo real para a
visualização de origens e destinos do tráfego gerado na instituição;
124) Deve prover relatórios com visão correlacionada de aplicações, ameaças
(IPS, Antivírus e Anti-Spware), URLs e filtro de arquivos, para melhor
diagnóstico e resposta a incidentes;
125) O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de
todo o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança;
126) Deve possuir relatórios de utilização dos recursos por aplicações, URL,
ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware), etc;
127) Prover uma visualização sumarizada de todas as aplicações, ameaças (IPS,
Antivírus e Anti-Spware) e URLs que passaram pela solução;
128) Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em
RealTime;
129) Nas opções de "Drill-Down", ser possível identificar o usuário que fez
determinado acesso;
130) Deve ser possível exportar os logs em CSV;
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131) Deverá ser possível acessar o equipamento a aplicar configurações durante
momentos onde o trafego é muito alto e a CPU e memória do equipamento
estiver totalmente utilizada;
132) Rotação do log;
133) Exibição das seguintes informações, de forma histórica e em tempo real
(atualizado de forma automática e contínua a cada 1 minuto):
134) Situação do dispositivo e do cluster;
135) Principais aplicações;
136) Principais aplicações por risco;
137) Administradores autenticados na gerência da plataforma de segurança;
138) Número de sessões simultâneas;
139) Status das interfaces;
140) Uso de CPU;
141) No mínimo os seguintes relatórios devem ser gerados:
142) Resumo gráfico de aplicações utilizadas;
143) Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída;
144) Principais aplicações por taxa de transferência de bytes;
145) Principais hosts por número de ameaças identificadas;
146) Atividades de um usuário específico e grupo de usuários do AD/LDAP,
incluindo aplicações acessadas, categorias de URL, URL/tempo de
utilização e ameaças (IPS), de redes vinculadas a este tráfego;
147) Em cada critério de pesquisa do log deve ser possível incluir múltiplas
entradas (ex. 10 redes e IP’s distintos; serviços HTTP, HTTPS e SMTP),
exceto no campo horário, onde deve ser possível definir um faixa de tempo
como critério de pesquisa;
148) Gerar alertas automáticos via: E-mail; SNMP; Syslog;
A plataforma de segurança deve permitir através de API-XML (Application Program
Interface) a integração com sistemas existentes no ambiente da contratante de
forma a possibilitar que aplicações desenvolvidas na contratante possam interagir
em RealTime com a solução possibilitando assim que regras e políticas de
segurança possam ser modificadas por estas aplicações com a utilização de scripts
em linguagens de programação como Perl ou PHP;
IV. Appliance TIPO II:
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1)

Throughput de 1,8 GBps com a funcionalidade de controle de aplicação
habilitada para todas as assinaturas que o fabricante possuir;

2)

Throughput de 600 Mbps com as seguintes funcionalidade habilitadas
simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança
possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS. Caso o
fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para qualquer uma
destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito;

3)

Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público
do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao
órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada, assim
como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste edital.
Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos
testes de bancada, serão considerados inabilitados e sujeitos as sanções
previstas em lei.

4)

Suporte a, no mínimo, 256.000 conexões simultâneas;

5)

Suporte a, no mínimo, 8.500 novas conexões por segundo;

6)

Fonte 120/240 AC ou DC;

7)

16 (dezesseis) interfaces de rede 10/100/1000 base-TX;

8)

4 (quatro) interfacse de rede 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

9)

1 (uma) interface do tipo console ou similar;

10) Suporte a, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) roteadores virtuais;
11) Suporte a, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) zonas de segurança;
12) Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licença, 1.000 túneis de VPN
IPSEC simultâneos;
13) A console de gerência e monitoração podem residir no mesmo appliance de
proteção de rede, desde que possuam recurso de CPU, memória, interface de
rede e sistema operacional dedicados para esta função.
V. Características Gerais
1)

A solução deve consistir de appliance de proteção de rede com
funcionalidades, e console de gerência e monitoração;

2)

Por funcionalidades entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção
de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;
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3)

As funcionalidades de proteção de rede que compõe a plataforma de
segurança, podem funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam
a todos os requisitos desta especificação;

4)

A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em
camada 7;

5)

O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção de
rede, bem como a console de gerência e monitoração, devem ser e do tipo
appliance.

Não

serão

aceitos

equipamentos

servidores

e

sistema

operacional de uso genérico;
6)

O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada;

7)

Por cada equipamento que compõe a plataforma de segurança, entende-se
o hardware e as licenças de softwares necessárias para o seu
funcionamento;

8)

Por console de gerência e monitoração, entendem-se as licenças de
software necessárias para as duas funcionalidades, bem como hardware
dedicado para o funcionamento das mesmas;

9)

Console de gerência e monitoração podem residir no mesmo appliance de
proteção de rede, desde que possuam recurso de CPU, interface de rede e
sistema operacional dedicados para esta função;

10)

Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as seguintes
funcionalidades:

11)

Suporte a 2.000 VLAN Tags 802.1q;

12)

Policy based routing ou policy based forwarding;

13)

Roteamento multicast (PIM-SM);

14)

DHCP Relay;

15)

DHCP Server;

16)

Suporte a criação de objetos de rede que possam ser utilizados como
endereço IP de interfaces L3;

17)

Suportar sub-interfaces ethernet lógicas.

a.

Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

18)

NAT dinâmico (Many-to-1);

19)

NAT dinâmico (Many-to-Many);

20)

NAT estático (1-to-1);

21)

NAT estático (Many-to-Many);

______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

54

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 183/2020/CPL/PMSL

22)

NAT estático bidirecional 1-to-1;

23)

Tradução de porta (PAT);

24)

NAT de Origem;

25)

NAT de Destino;

26)

Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;

27)

Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;

28)

Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração
externos via protocolo TCP e SSL;

29)

Deve permitir configurar certificado caso necessário para autenticação no
sistema de monitoração externo de logs;

30)

Proteção contra anti-spoofing;

31)

Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e
OSPFv2);

32)

Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);

33)

Suportar a OSPF graceful restart;

34)

Suportar no mínimo as seguintes funcionalidades em IPv6:

35)

SLAAC (address auto configuration);

36)

NAT64;

37)

Identificação de usuários a partir do LDAP/AD;

38)

Captive Portal;

39)

IPv6 over IPv4 IPSec;

40)

Regras de proteção contra DoS (Denial of Service);

41)

De-criptografia SSL e SSH;

42)

PBF (Policy Based Forwarding);

43)

QoS;

44)

DHCPv6 Relay, Ativo/Ativo e Ativo/Passivo;

45)

SNMP;

46)

NTP;

47)

SYSLOG;

48)

DNS;

49)

Controle de aplicação;

50)

Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma
simultânea mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos:
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51)

Modo Sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e
camada 3 (L3);

52)

Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;

53)

Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e
controle do tráfego em nível de aplicação;

54)

Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e
controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway
das redes protegidas;

55)

Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;

56)

Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo:

57)

Em modo transparente;

58)

Em layer 3;

59)

Suportar a criação de políticas de QoS por:

60)

Endereço de origem;

61)

Endereço de destino;

62)

Por usuário e grupo do LDAP/AD;

63)

Por aplicações, incluindo, mas não limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e
Azureus;

64)

Por porta;

65)

O QoS deve possibilitar a definição de classes por:

66)

Banda Garantida;

67)

Banda Máxima;

68)

Fila de Prioridade;

69)

Suportar priorização RealTime de protocolos de voz (VOIP) como H.323,
SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype;

70)

Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação;

71)

Disponibilizar estatísticas RealTime para classes de QoS;

72)

Deverá permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem por bytes,
sessões e por usuário;

73)

Permite a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;

74)

Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;
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75)

Permite identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos
de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (P2P,
InstantMessaging, SMB, etc);

76)

Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas
sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;

77)

Permitir listar o número de aplicações suportadas para controle de dados;

78)

Permitir listar o número de tipos de arquivos suportados para controle de
dados;

79)

Suportar a criação de políticas por Geo Localização, permitindo o trafego de
determinado Pais/Países sejam bloqueados;

80)

Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos
acessos;

81)

Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e
criar políticas utilizando as mesmas;

82)

Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;

83)

Suportar IPSec VPN;

84)

Suportar SSL VPN;

85)

A VPN IPSEc deve suportar:

86)

3DES;

87)

Autenticação MD5 e SHA-1;

88)

Diffie-Hellman Group 1 , Group 2, Group 5 e Group 14;

89)

Algoritmo Internet Key Exchange (IKE);

90)

AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);

91)

Autenticação via certificado IKE PKI;

92)

Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco;
Checkpoint; Juniper; Palo Alto Networks; Fortinet; Sonic Wall;

93)

Acesso concorrente de administradores;

94)

Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via
SSH, facilitando a localização de comandos;

95)

Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificação de
regras;

96)

Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, inserção ou remoção
de fontes, discos e coolers, uso de recursos por número elevado de
sessões,

número

de

túneis

estabelecidos

na

VPN

cliente-to-site,
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porcentagem

de

utilização

em

referência

ao

número

total

suportado/licenciado e número de sessões estabelecidas;
97)

Bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais
administradores;

98)

Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como:
acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;

99)

Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius;

100) Localização de em quais regras um endereço IP, IP Range, subnet ou
objetos estão sendo utilizados;
101) Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, NAT,
QOS e regras de DOS;
102) Criação de regras que fiquem ativas em horário definido;
103) Criação de regras com data de expiração;
104) Backup das configurações e rollback de configuração para a última
configuração salva;
105) Suportar Rollback de Sistema Operacional para a última versão local;
106) Habilidade de upgrade via SCP, TFTP e interface de gerenciamento;
107) Validação de regras antes da aplicação;
108) É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de regras
antes da aplicação;
109) Validação de políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou
conflitem com outras (shadowing);
110) É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de políticas,
avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com outras
(shadowing);
111) Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações Atuais,
configuração anterior e configurações antigas;
112) Deve possibilitar a integração com outras soluções de SIEM de mercado
(third-party SIEM vendors);
113) Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração
realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração;
114) Deverá ter a capacidade de gerar um relatório gráfico que permita visualizar
as mudanças na utilização de aplicações na rede no que se refere a um
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

58

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 183/2020/CPL/PMSL

período de tempo anterior, para permitir comparar os diferentes consumos
realizados pelas aplicações no tempo presente com relação ao passado;
115) Geração de relatórios com mapas geográficos gerados em tempo real para a
visualização de origens e destinos do tráfego gerado na instituição;
116) Deve prover relatórios com visão correlacionada de aplicações, ameaças
(IPS, Antivírus e Anti-Spware), URLs e filtro de arquivos, para melhor
diagnóstico e resposta a incidentes;
117) O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de
todo o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança;
118) Deve possuir relatórios de utilização dos recursos por aplicações, URL,
ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware), etc;
119) Prover uma visualização sumarizada de todas as aplicações, ameaças (IPS,
Antivírus e Anti-Spware) e URLs que passaram pela solução;
120) Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em
RealTime;
121) Nas opções de "Drill-Down", ser possível identificar o usuário que fez
determinado acesso;
122) Deve ser possível exportar os logs em CSV;
123) Deverá ser possível acessar o equipamento a aplicar configurações durante
momentos onde o trafego é muito alto e a CPU e memória do equipamento
estiver totalmente utilizada;
124) Rotação do log;
125) Exibição das seguintes informações, de forma histórica e em tempo real
(atualizado de forma automática e contínua a cada 1 minuto):
126) Situação do dispositivo e do cluster;
127) Principais aplicações;
128) Principais aplicações por risco;
129) Administradores autenticados na gerência da plataforma de segurança;
130) Número de sessões simultâneas;
131) Status das interfaces;
132) Uso de CPU;
133) No mínimo os seguintes relatórios devem ser gerados:
134) Resumo gráfico de aplicações utilizadas;
135) Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída;
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136) Principais aplicações por taxa de transferência de bytes;
137) Principais hosts por número de ameaças identificadas;
138) Atividades de um usuário específico e grupo de usuários do AD/LDAP,
incluindo aplicações acessadas, categorias de URL, URL/tempo de
utilização e ameaças (IPS), de redes vinculadas a este tráfego;
139) Em cada critério de pesquisa do log deve ser possível incluir múltiplas
entradas (ex. 10 redes e IP’s distintos; serviços HTTP, HTTPS e SMTP),
exceto no campo horário, onde deve ser possível definir um faixa de tempo
como critério de pesquisa;
140) Gerar alertas automáticos via: E-mail; SNMP; Syslog;
VI. Appliance TIPO III:
1)

Throughput de 256 Mbps com a funcionalidade de controle de aplicação
habilitada para todas as assinaturas que o fabricante possuir;

2)

Throughput de 256 Mbps com as seguintes funcionalidade habilitadas
simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança
possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS. Caso o
fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para qualquer uma
destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito;

3)

Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público
do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao
órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada, assim
como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste edital.
Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos
testes de bancada, serão considerados inabilitados e sujeitos as sanções
previstas em lei.

4)

Suporte a, no mínimo, 64.000 conexões simultâneas;

5)

Suporte a, no mínimo, 8.500 novas conexões por segundo;

6)

Fonte 120/240 AC ou DC;

7)

2 (duas) interfaces de rede 10/100/1000 base-TX;

8)

6 (seis) interfaces de rede 10/100 base-TX;

9)

1 (uma) interface de rede 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

10) 1 (uma) interface do tipo console ou similar;
11) Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) roteadores virtuais;
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12) Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) zonas de segurança;
13) Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licença, 256 túneis de VPN
IPSEC simultâneos;
14) A console de gerência e monitoração podem residir no mesmo appliance de
proteção de rede, desde que possuam recurso de CPU, memória, interface de
rede e sistema operacional dedicados para esta função.
VII. Características Gerais
1)

A solução deve consistir de appliance de proteção de rede com
funcionalidades, e console de gerência e monitoração;

2)

Por funcionalidades entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção
de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;

3)

As funcionalidades de proteção de rede que compõe a plataforma de
segurança, podem funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam
a todos os requisitos desta especificação;

4)

A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em
camada 7;

5)

O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção de
rede, bem como a console de gerência e monitoração, devem ser e do tipo
appliance.

Não

serão

aceitos

equipamentos

servidores

e

sistema

operacional de uso genérico;
6)

O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada;

7)

Por cada equipamento que compõe a plataforma de segurança, entende-se
o hardware e as licenças de softwares necessárias para o seu
funcionamento;

8)

Por console de gerência e monitoração, entendem-se as licenças de
software necessárias para as duas funcionalidades, bem como hardware
dedicado para o funcionamento das mesmas;

9)

Console de gerência e monitoração podem residir no mesmo appliance de
proteção de rede, desde que possuam recurso de CPU, interface de rede e
sistema operacional dedicados para esta função;

10)

Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as seguintes
funcionalidades:

11)

Suporte a 1024 VLAN Tags 802.1q;

12)

Policy based routing ou policy based forwarding;
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13)

Roteamento multicast (PIM-SM);

14)

DHCP Relay;

15)

DHCP Server;

16)

Suporte a criação de objetos de rede que possam ser utilizados como
endereço IP de interfaces L3;

17)

Suportar sub-interfaces ethernet lógicas.

a.

Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

18)

NAT dinâmico (Many-to-1);

19)

NAT dinâmico (Many-to-Many);

20)

NAT estático (1-to-1);

21)

NAT estático (Many-to-Many);

22)

NAT estático bidirecional 1-to-1;

23)

Tradução de porta (PAT);

24)

NAT de Origem;

25)

NAT de Destino;

26)

Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;

27)

Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;

28)

Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração
externos via protocolo TCP e SSL;

29)

Deve permitir configurar certificado caso necessário para autenticação no
sistema de monitoração externo de logs;

30)

Proteção contra anti-spoofing;

31)

Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e
OSPFv2);

32)

Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);

33)

Suportar a OSPF graceful restart;

34)

Suportar no mínimo as seguintes funcionalidades em IPv6:

35)

SLAAC (address auto configuration);

36)

NAT64;

37)

Identificação de usuários a partir do LDAP/AD;

38)

Captive Portal;

39)

IPv6 over IPv4 IPSec;

40)

Regras de proteção contra DoS (Denial of Service);

41)

De-criptografia SSL e SSH;
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42)

PBF (Policy Based Forwarding);

43)

QoS;

44)

DHCPv6 Relay, Ativo/Ativo e Ativo/Passivo;

45)

SNMP;

46)

NTP;

47)

SYSLOG;

48)

DNS;

49)

Controle de aplicação;

50)

Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma
simultânea mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos:

51)

Modo Sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e
camada 3 (L3);

52)

Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;

53)

Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e
controle do tráfego em nível de aplicação;

54)

Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e
controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway
das redes protegidas;

55)

Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;

56)

Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo:

57)

Em modo transparente;

58)

Em layer 3;

59)

Suportar a criação de políticas de QoS por:

60)

Endereço de origem;

61)

Endereço de destino;

62)

Por usuário e grupo do LDAP/AD;

63)

Por aplicações, incluindo, mas não limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e
Azureus;

64)

Por porta;

65)

O QoS deve possibilitar a definição de classes por:

66)

Banda Garantida;

67)

Banda Máxima;

68)

Fila de Prioridade;
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69)

Suportar priorização RealTime de protocolos de voz (VOIP) como H.323,
SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype;

70)

Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação;

71)

Disponibilizar estatísticas RealTime para classes de QoS;

72)

Deverá permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem por bytes,
sessões e por usuário;

73)

Permite a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;

74)

Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;

75)

Permite identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos
de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (P2P,
InstantMessaging, SMB, etc);

76)

Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas
sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;

77)

Permitir listar o número de aplicações suportadas para controle de dados;

78)

Permitir listar o número de tipos de arquivos suportados para controle de
dados;

79)

Suportar a criação de políticas por Geo Localização, permitindo o trafego de
determinado Pais/Países sejam bloqueados;

80)

Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos
acessos;

81)

Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e
criar políticas utilizando as mesmas;

82)

Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;

83)

Suportar IPSec VPN;

84)

Suportar SSL VPN;

85)

A VPN IPSEc deve suportar:

86)

3DES;

87)

Autenticação MD5 e SHA-1;

88)

Diffie-Hellman Group 1 , Group 2, Group 5 e Group 14;

89)

Algoritmo Internet Key Exchange (IKE);

90)

AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);

91)

Autenticação via certificado IKE PKI;

92)

Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco;
Checkpoint; Juniper; Palo Alto Networks; Fortinet; Sonic Wall;
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93)

Acesso concorrente de administradores;

94)

Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via
SSH, facilitando a localização de comandos;

95)

Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificação de
regras;

96)

Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, inserção ou remoção
de fontes, discos e coolers, uso de recursos por número elevado de
sessões,

número

porcentagem

de

de

túneis

utilização

estabelecidos
em

na

referência

VPN
ao

cliente-to-site,
número

total

suportado/licenciado e número de sessões estabelecidas;
97)

Bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais
administradores;

98)

Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como:
acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;

99)

Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius;

100) Localização de em quais regras um endereço IP, IP Range, subnet ou
objetos estão sendo utilizados;
101) Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, NAT,
QOS e regras de DOS;
102) Criação de regras que fiquem ativas em horário definido;
103) Criação de regras com data de expiração;
104) Backup das configurações e rollback de configuração para a última
configuração salva;
105) Suportar Rollback de Sistema Operacional para a última versão local;
106) Habilidade de upgrade via SCP, TFTP e interface de gerenciamento;
107) Validação de regras antes da aplicação;
108) É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de regras
antes da aplicação;
109) Validação de políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou
conflitem com outras (shadowing);
110) É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de políticas,
avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com outras
(shadowing);
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111) Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações Atuais,
configuração anterior e configurações antigas;
112) Deve possibilitar a integração com outras soluções de SIEM de mercado
(third-party SIEM vendors);
113) Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração
realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração;
114) Deverá ter a capacidade de gerar um relatório gráfico que permita visualizar
as mudanças na utilização de aplicações na rede no que se refere a um
período de tempo anterior, para permitir comparar os diferentes consumos
realizados pelas aplicações no tempo presente com relação ao passado;
115) Geração de relatórios com mapas geográficos gerados em tempo real para a
visualização de origens e destinos do tráfego gerado na instituição;
116) Deve prover relatórios com visão correlacionada de aplicações, ameaças
(IPS, Antivírus e Anti-Spware), URLs e filtro de arquivos, para melhor
diagnóstico e resposta a incidentes;
117) O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de
todo o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança;
118) Deve possuir relatórios de utilização dos recursos por aplicações, URL,
ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware), etc;
119) Prover uma visualização sumarizada de todas as aplicações, ameaças (IPS,
Antivírus e Anti-Spware) e URLs que passaram pela solução;
120) Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em
RealTime;
121) Nas opções de "Drill-Down", ser possível identificar o usuário que fez
determinado acesso;
122) Deve ser possível exportar os logs em CSV;
123) Deverá ser possível acessar o equipamento a aplicar configurações durante
momentos onde o trafego é muito alto e a CPU e memória do equipamento
estiver totalmente utilizada;
124) Rotação do log;
125) Exibição das seguintes informações, de forma histórica e em tempo real
(atualizado de forma automática e contínua a cada 1 minuto):
126) Situação do dispositivo e do cluster;
127) Principais aplicações;
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128) Principais aplicações por risco;
129) Administradores autenticados na gerência da plataforma de segurança;
130) Número de sessões simultâneas;
131) Status das interfaces;
132) Uso de CPU;
133) No mínimo os seguintes relatórios devem ser gerados:
134) Resumo gráfico de aplicações utilizadas;
135) Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída;
136) Principais aplicações por taxa de transferência de bytes;
137) Principais hosts por número de ameaças identificadas;
138) Atividades de um usuário específico e grupo de usuários do AD/LDAP,
incluindo aplicações acessadas, categorias de URL, URL/tempo de
utilização e ameaças (IPS), de redes vinculadas a este tráfego;
139) Em cada critério de pesquisa do log deve ser possível incluir múltiplas
entradas (ex. 10 redes e IP’s distintos; serviços HTTP, HTTPS e SMTP),
exceto no campo horário, onde deve ser possível definir um faixa de tempo
como critério de pesquisa;
140) Gerar alertas automáticos via: E-mail; SNMP; Syslog;
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ANEXO – III
Característica Link Full 1 GBps
I. Acessos e respectivo circuito de comunicação de dados deverá, no mínimo:
1)

Possuir velocidade mínima simétrica de 1 GBps de conexão à Contratada;

2)

Prover conexão à rede corporativa da CPL por meio de 1 (uma) interface do
tipo Gigabit Ethernet, operando em velocidade de 1 Gbps, com conector RJ45, em conformidade com a norma IEEE 802.3ab (1000Base-T);

3)

Ser exclusivo e dedicado a CPL, não podendo haver compartilhamento com
outros usuários;

4)

Obedecer

às

recomendações

Alliance/Telecommunications

elaboradas

Industry

pela

Eletronic

Association

Industries

(EIA/TIA)

e

pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para provimento de
serviços de acesso à internet (Internet Service Providers);
5)

Funcionar de modo ativo em conjunto, em que cada acesso será totalmente
independente do outro. Nesse caso, o balanceamento será executado pela
CPL, por meio de solução dedicada a esse fim;

6)

Suportar configuração de roteamento Border Gateway Protocol (BGP), caso a
CPL se torne um Autonomous System (AS) durante a vigência do contrato;

7)

Não possuir limites nem restrição à quantidade de dados trafegados, tais
como “traffic shaping”;

8)

Disponibilizar, para cada um dos acessos, serviço de Domain Name
Resolution (DNS) da operadora, capaz de resolver direta e reversamente
endereços de internet, para registro no servidor DNS primário da CPL

9)

Disponibilizar, para cada um dos acessos, serviço de Network Time Protocol
(NTP), diretamente na rede da contratada ou por meio de servidores NTP
públicos nacionais, para sincronismo de horário dos ativos de rede da CPL;

10) Ser provido por roteador e demais ativos de rede, a serem instalados nas
dependências do datacenter principal e de contingência da CPL em São Luis,
com, no mínimo, as seguintes características:
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a) Ser dimensionado para garantir, os termos de desempenho e disponibilidade,
os Níveis Mínimos de Serviço (NMS);
b) Possuir 1 (uma) interface Gigabit Ethernet, com conector RJ-45, em
conformidade com o padrão IEEE 802.3ab (1000Base-T);
c) Suportar configuração de, no mínimo, 50 (cinquenta) Virtual Local Area
Networks (VLAN), em conformidade com o padrão IEEE 802.1q;
d) Suportar Network Address Translation (NAT) estático e dinâmico;
e) Suportar Border Gateway Protocol (BGP), em modo full routing;
f) Suportar Simple Network Management Procotol (SNMP) v2c e v3, para o
sistema de gerência da rede da CPL
g) Suportar protocolo de syslog, para envio de logs ao sistema de segurança da
rede da CPL;
h) Ser gerenciável remotamente (via Secure Shell (SSH) ou telnet) e console;
i) Ser instalado com a última versão de firmware homologado pelo respectivo
fabricante;
11) Ser gerenciado por sistema pró-ativo contra falhas da operadora, de acordo
com, no mínimo, as seguintes condições:
a) Ser monitorado em regime 24x7 por centro de monitoração da contratada,
sendo responsável pela administração e gerência de equipamentos e links de
comunicação de dados, manutenção dos níveis mínimos de serviços exigidos e
prevenção e recuperação de falhas de serviço;
b) Disponibilizar informações sobre os serviços de acesso à internet por meio de
um portal de monitoramento, com acesso restrito a CPL, utilizando protocolo
seguro (HTTS), contendo estatísticas de desempenho e de disponibilidade do
acesso.
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ANEXO – IV
MODELO DO TERMO DE VISTORIA TÉCNICA
EMPRESA VISTORIADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO DA VISTORIA: pregão presencial nº xxx/2020
DATA: xx/xx/20
HORÁRIO: xx ÀS xx horas
LOCAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANÁLISE DA VISTORIA: Instalações físicas e equipamentos.
LAUDO:

Declaramos,

sob

as

penas

da

lei,

que

a

empresa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, conforme solicitação de
vistoria apresentou suas instalações a CPL, que procedeu a verificação de todo
funcionamento de sua infraestrutura física, sala de monitoramento, e de
equipamentos: servidores, Appliances e de sua rede de comunicação composta por
link(s) de fibra óptica e torre de telecomunicações para enlaces via fibra e rádio,
constatando que

todos os itens analisados conferem, expressamente com as

necessidades da CPL, expostas nos Anexos do Termo de Referência que
subsidiou o referido Edital.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXx
CPL (NOME/CARIMBO)
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)
Item

Descrição

Unidade

Quant.

Unitário (R$)

01

Monitoramento da Infraestrutura de TI

Mês

01

R$43.187,50

02

Backup na Nuvem

Mês

01

R$203,75

03

Link ponto a ponto 1 GB full

Mês

01

R$897,50

TOTAL MENSAL

R$44.288,75

TOTAL 12 MESES

R$531.465,00
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0xx2020-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2020/CPL/PMSL

ÓRGÃO GERENCIADOR:
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR SEMSA
Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL,
instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005 e
regulamentada através do Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.º 06.307.102/0001-30, com sede
na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Cep: 65.071-820– São Luís/MA, neste ato
representada pelo seu Presidente, SR. THIAGO VANDERLEI BRAGA, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos
Decretos Federais nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
Decreto Municipal 44.406, de 09 de setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis,
considerando o resultado do PREGÃO ELETRONICO N.º 0xx/2019-CPL/PMSL, resolve
registrar os preços, ADJUDICADO a empresa ........................, CNPJ Nº ................., com
sede na ....................., CEP ..........., , neste ato representada por seu representante legal,
........................, RG Nº ................. e CPF Nº ................., contato Celular: ..................
HOMOLOGADO pelo Sr. (a). XXXXXXXXXXXXXXXXX, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - SEMUS.

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Conforme especificações constantes do Anexo I –
Termo de Referência. Do Edital do Pregão Eletrônico nº __/__/____, que é parte integrante
desta Ata.
2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
2.1. Conforme Termo de Referência.
3.

DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: ......................., CNPJ Nº ................., no Valor total
de R$ .................. (....................................).

3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação
referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
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1

Especificações

Und..

Quant.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX.

XXXX

V. Unit.
R$

V. Total
R$

4. DA VALIDADE DA ATA
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1.
A Administração, através da XXXXXXXXXXX/PMSL, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar
a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
5.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
5.7.

O Registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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5.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº. 7.892/2013 e
Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
6.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para
o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem.
6.3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência
e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
7.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
São Luís, (MA)
Thiago Wanderlei Braga
Presidente da CPL

de

de 2019.
Empresa
Representante Legal
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 340. 24467/2020.

CONTRATO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO E
A
EMPRESA______________________
__, PARA ÁREA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO – T I.
Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS através da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º________________________,
situada à Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Calhau, nesta cidade de São Luís, capital do
Estado do Maranhão, neste ato representada por seu Presidente Thiago Vanderlei Braga,
brasileiro, portador da carteira de identidade nº ______________, expedida pela SSP/MA e
inscrita no CPF (MF) sob nº ______________, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. E, de outro lado, a firma
______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
______________/0001-__, Inscrição Estadual nº ______________-___, com sede à Rua
______________nº ___, Bairro do ______________, na cidade de ______, neste ato
representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo Sr (a) ______________,
(nacionalidade), (estado civil), (profissão/cargo/função), portador da carteira de identidade
nº ______________, expedida pela SSP/........e inscrito (a) no CPF (MF) sob o nº
______________, residente e domiciliado na cidade de _____, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis ns.º
10.520|2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as
cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa especializada na área de Tecnologia da Informação – TI, como
forma de garantir operação da infraestrutura e rede e telecomunicação da Central
Permanente de Licitação – CPL. A contratação visa atender demandas de serviços de
administração da Central de Serviços, além de soluções de segurança de dados, backup na
nuvem, operação e Monitoramento da infraestrutura de TI , bem como links de internet.
CLÁUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA
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A aquisição dos materiais de informática constantes no Termo de Referência tem por
objetivo propiciar a continuidade com qualidade dos serviços de administração de
infraestrutura de T I da Central Permanente de Licitação - CPL.
Observando que devem ser atendidas as seguintes especificações:
a) Continuidade dos serviços de sustentação e administração de Infraestrutura de T I da
CPL;
b) Acompanhamento, Controle e Celeridade no atendimento das demandas dos usuários
em todo ambiente tecnológico, necessário à execução do trabalho e consequente
aumento da produtividade de todas as demais áreas que se utilizam da infraestrutura
de T I da CPL; e
c) Atendimento as normas NBR ISO 27001, onde a contratada deverá administrar,
operar e manter as ferramentas de monitoramento de eventos de segurança da
informação de toda infraestrutura de TIC da CPL.
Desta forma, considerando notória a necessidade da aquisição em apreço, principalmente em
razão do seu desenvolvimento das ações governamentais, torna-se necessária atender as
demandas de serviços de administração da Central de Serviços, além de soluções de
segurança de dados, back up na nuvem, operação e Monitoramento da infraestrutura de TI ,
bem como links de internet.
CLÁUSULA TERCEIRA – SERVIÇOS
1

MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI / CENTRAL DE
SERVIÇOS

Consiste no gerenciamento da funcionalidade de seus ativos, através de ações preventivas de
monitoramento e manutenção. A execução dessas ações visa evitar ou diminuir eventuais
paradas indesejadas (períodos de downtime – de sistema ou hardware), funcionamentos com
perda de pacote, ou em altas temperaturas de forma que preventivamente possamos evitar
prejuízos.
A utilização de aplicativos e procedimentos técnicos de monitoramento auxiliam na tomada
de decisões, porque é com base em informações históricas e confiáveis, que decisões são
tomadas. As ferramentas de monitoramento vão nos permitir: Controle e gestão dos
ativos;Rapidez na identificação e correção de falhas; Redução de custos; Aumento na
eficiência e Acompanhamento do crescimento do ambiente de TI e Redução de incidentes
que causem downtime.
Para tanto, precisamos garantir uma contratação de serviços confiável, com pessoas
qualificadas que realizem o correto planejamento, pesquisas e conhecimento do nosso
ambiente e façam a implantação de um sistema de monitoramento eficiente e que realmente
atenda as nossas necessidades.
Atualmente, o monitoramento e gerenciamento de ativos de rede é fundamental para o
controle do ambiente de tecnologia em qualquer Instituição. Redes de comunicação, tendem
a se tornar cada vez maiores, mais complexas, e proporcionalmente mais críticas.
Com um monitoramento bem elaborado, é possível acompanhar a saúde geral do ambiente,
seu nível de maturidade tecnológico e principalmente se antecipar de forma proativa a
possíveis falhas ou diminuição de performance que tendem a resultar em menor
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produtividade dos setores que dependam da disponibilidade e continuidade dessa
infraestrutura.
Para implantação do Monitoramento de TI na CPL, é necessário um conjunto básico de
características que permitam a absorção ordenada para seu desenvolvimento, mantendo
sempre a integridade e estabilidade do projeto, devendo seguir ao disposto no Anexo I do
Termo de Referência as características básicas necessárias às ferramentas a serem utilizadas
pela CPL.
2

BACKUP NA NUVEM

Segurança das informações, esse é o sentido de um backup, ou seja, cópia de
segurança. Sua função é manter os dados e registros a salvo e sob um modo de utilização
facilitada. A cópia de segurança permite uma maior seguridade dos dados e acesso aos
projetos.
Nesse contexto solicitaremos a contratação de um Backup na nuvem sem limite para
transferência e com capacidade de armazenamento de 4 TB. Esse tipo de armazenamento
(Cloudservice) vai nos permitir segurança e acesso aos dados retidos no ambiente virtual,
sendo possível acessá-los de qualquer lugar remoto e resguardando de catástrofes/acidentes
no ambiente da Contratada.
Esse serviço nos permite continuidade, ou seja: Os dados estarão íntegros, em local
remoto e com política de retenção, definida pela CPL. O backup na nuvem permite
manter o sistema ativo 24 horas, estando disponível em qualquer momento do dia e da
noite, e por último, os Backups são realizados em períodos pré-determinados pela CPL,
podendo ser por período/ hora, diário ou mensal, tirando a carga de sobre o profissional de
ter que fazer backups de dados todos os dias, ganhando-se um tempo precioso para se
realizar outras atividades mais produtivas.
3

LINK PONTO A PONTO

Atualmente, a internet se tornou essencial em quase todos os aspectos da vida. No meio
corporativo essa importância se torna ainda maior, pois o desenvolvimento de uma série de
procedimentos e ações inerentes as atividades e/ou de interações técnicas que exigem
rapidez, e prazos de execução. Portanto, um bom acesso e conexão à web de forma potente,
segura, estável e eficiente para suportar as mais diversas aplicações, uploads e downloads de
dados, além da realização de videoconferências de qualidade e outras trocas de informações.
Nesse contexto, um acesso à internet segura se torna a principal ferramenta para garantir
estabilidade, confiabilidade e performance.
Assim, a contratação será de um serviço de Linkponto a ponto de 1 GB FULL. Essa conexão
deverá ser realizada através de appliances com especificação detalhada no Anexo - II do
Termo de Referência.
O serviço deverá garantir continuidade da operação, pois em caso de falha do link principal,
que é oferecido pela Secretaria Municipal de Tecnologia – SEMIT, o link redundante deverá
entrar imediatamente em operação, portanto, deverá pertencer a operadora diferente da atual.
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Através deste link com características específicas detalhadas no Anexo III do Termo de
Referência e das configurações implementadas nos appliances do Anexo II do Termo de
Referência, será possível a realização dos backups especificados no item anterior. O tempo
de reparo no caso de alguma interrupção é de até 4 horas. Vale ressaltar que os appliances
citados deverão ser de propriedade da Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Por se tratar de um Serviço altamente especializado e normatizado pela Anatel, todos os
atestados, pareceres e outros documentos exigidos são condições indispensáveis ao
desenvolvimento dos Serviços e seguem conforme detalhamento abaixo:
e) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, comprovando experiência na prestação de
serviços Técnicos;
f) Possuir Licença de serviços multimídia SCM, junto a ANATEL, em conformidade com a
Lei 9.472 de 16/07/1997 / alteração dada pela lei 12.485 de 2011, que visa garantir os
interesses e mecanismos utilizados pelas prestadoras de transmissão de dados em ambiente
confinado (fibra ótica). Portanto, para atender ao item do Link ponto a ponto 1 GB full,
solicitado, é mandatório pela legislação vigente que a empresa possua outorga de Serviço de
comunicação multimídia - SCM, garantindo assim a legalidade e a obediência a legislação
de telecomunicação Brasileira. Tal serviço teve seu regulamento aprovado no artigo 10 da
resolução nº 614 de 28/05/2013 da ANATEL.
g) A vistoria técnica ao ambiente do CONTRATANTE será opcional. A vistoria poderá
ocorrer até o último dia útil anterior ao da abertura da licitação, observada a disponibilidade,
das 13:00 as 17:30, mediante agendamento pelo telefone: (98) 991537871 ou 3227-7749; e
h)
Apresentar registro da empresa junto ao CREA; porque o CREA é o órgão que
normatiza todo o serviço de transporte de dados e telecomunicação
CLÁUSULA QUINTA - ESTIMATIVA DE CUSTO
Item
01
02
03

Descrição
Monitoramento
infraestrutura de TI

Unidade

Quantidad
e.

Mês

01

Mês

01

Mês

01

Unitário
(R$)

da

Backup na Nuvem
Link ponto a ponto 1 GB
full
Total Mensal
Total 12 meses

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
O valor total do presente Contrato importa em R$ ____ (___________).
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não
serão reajustados.
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CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços definidos serão executados nas dependências da empresa contratada, com toda
infraestrutura tecnológica necessária provida por eles. Os serviços serão diretamente,
acompanhados pelo Gestor de contrato.
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
A contratação terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou de
data posterior a ser fixada no Contrato, com eficácia a partir da data da publicação no Diário
Oficial do município, podendo ter sua vigência prorrogada por períodos iguais e sucessivos
de 12 meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para Administração, mediante Termo Aditivo, na forma prevista
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA NONA - PRAZO DE ENTREGA
A prestação do serviço, deve ser feita de forma integral e com todas as equipes em no
máximo 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
1 - Do Contratado
j) Executar todos os serviços anteriormente descritos.
k) Zelar pela qualidade dos serviços prestados buscando alcançar eficiência, efetividade e
economicidade;
l) Responsabilizar-se pelos encargos sociais e trabalhistas decorrentes da utilização de RH
necessário a execução dos serviços Contratados;
m) Indicar um representante, com experiência em gerenciar os serviços, com atribuições de
Gerente de Equipe, investido de poderes de administração para exercer direitos e
assumir obrigações em nome da empresa, sendo que este serviço será prestado sem ônus
específico;
n) Respeitar e fazer com que seus colaboradores respeitem as normas de segurança do
trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes na CPL, bem como atentar para as
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do contrato;
o) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, mantendo recursos
técnicos e humanos de reserva para evitar a interrupção indesejada dos mesmos;
p) Como forma de garantir, o atendimento das solicitações de serviços acima explicitados,
a empresa contratada deverá disponibilizar Data Center, Sala de Monitoramento e
equipamentos de acordo com padrões pré-definidos, a serem validados pela Equipe
Técnica da CPL;
q) Apresentar Profissionais certificados na tecnologia do Appliance e ITIL utilizados pela
Contratada. Desta forma, a instituição tem garantia que o profissional exerce suas
atividades com a qualificação necessária para um atendimento diferenciado.
r) A Contratada deverá possuir pelo menos 2 links distintos de saída para internet não
inferiores a 50 MBps, objetivando a continuidade e performance de nosso acesso à
internet. Tais links também devem ser diferentes da operadora usada como principal.
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2 – Da Contratante
i) Acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, realizando a avaliação das atividades,
validando e aprovando os serviços liberados;
j) Depositar os recursos, na conta específica em nome da contratada, de acordo com o
cronograma de desembolso constante do Contrato;
k) As decisões operacionais serão tomadas pelo Gestor do Contrato, definindo prioridades
e prazos, acompanhando a execução e atestando os relatórios e o faturamento;
l) Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica
e de pronto socorro dos colaboradores da contratada quando a execução das tarefas
ocorrerem, por solicitação da CPL, em locais outros que não aqueles definidos neste
contrato;
m) Disponibilizar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos;
n) Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações
sem autorização expressa do Responsável pelo Contrato;
o) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos serviços,
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas e na
Proposta de Preços da empresa contratada;e
p) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da empresa contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado à contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
compreendida nesse período a fase de ateste da mesma, juntamente com o Relatório e as
Certidões de regularidade Fiscal e aprovação do Fiscal do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos consignados
no Orçamento da Central Permanente de Licitação - CPL para o respectivo exercício, cujos
programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão das respectivas Notas
de Empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
A Contratada deverá se comprometer a manter todas as condições, que garantam o sigilo das
informações da Contratante, bem como, zelar pelos princípios que regem a Segurança da
Informação: a Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade; sendo responsável por
qualquer evento que viole algum destes princípios ou condições, decorrente da prestação de
seus serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n.º
10.520/2002 e do Decreto Municipal n.º 28.970/2006, e, subsidiariamente, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
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A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São Luís (MA), ____ de __________________de 2020.

CONTRATANTE: _________________________
CONTRATADA: __________________________

TESTEMUNHA: _________________________

A P R O V O A MINUTA DO CONTRATO

TESTEMUNHA: _______________________
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