PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 130/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050-3563/2020)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do
Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 19/2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da
Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 53.647/2019, do Decreto Federal nº 8.538/2015 e 10.024/2019
da Lei Complementar n.º 123/2006 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES- SMTT
Objeto: Contratação de Empresa, especializada na prestação de serviços na área de Tecnologia da
Informação visando atender demandas de Central de Serviços, Monitoramento, Operação da Central de
Controle, Hospedagem, Desenvolvimento/Implantação de Aplicativos, de forma continuada além de
modernização de documentos.
Esclarecimentos/Impugnações:Até 28/07/2020 às 18:00h para o endereço marcelofariascpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 03/08/2020 às 14:30h
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 Total: R$ 1.854.002,33 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil,
VALOR
dois reais e trinta e três centavos).
ESTIMADO,
☐Estimado
MÁXIMO,
DE
☒Máximo
REFERÊNCIA
☐Referência
OU SIGILOSO
☐ Orçamento Sigiloso.
NATUREZA
OBJETO:

DO

☐AQUISIÇÃO
☒SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐ Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06

PARTICIPAÇÃO
– MEI / ME / EPP

☐ Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III
da Lei Complementar nº 123/06
☒ Licitação de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) HORAS
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 Nº 01: 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 Nº 02. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e no
site da Prefeitura Municipal de São Luís - MA e vincularão os participantes e a administração.
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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.
Parte Geral
Definições da Parte Específica
MODO DE
DISPUTA

26

☐ABERTO
☒ABERTO E FECHADO
☐ POR GRUPO

FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

☐ POR ITEM (lances pelo valor total de cada item)
2

☐ POR GRUPO, para o(s) grupos: _____________________
e POR ITEM, para os itens:___________________________,
observadas as condições definidas neste edital e anexos.
☒ GLOBAL (lances pelo valor total da licitação)

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

3

2.2.

☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 100,00
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
Projeto Atividade: 16101.0412204062.174.3.3.90.40.0100000000
Elemento de Despesa: 40
Fonte de Recursos: 0100000000
☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas
constantes no subitem 4.9 da Parte Geral deste Edital.
☒ Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas,

CONSÓRCIO

7.8

VALIDADE DA
PROPOSTA

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.
☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do:
☒ do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por

CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

37.1.2.2.

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
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
☐ do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
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☐ 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.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

37.2.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO/
PROPOSTA

37.3.

Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que
a Licitante prestou ou presta os serviços compatíveis com o objeto desta
licitação, devendo o(s) documento(s) ser impresso(s) em papel timbrado
do emitente, constando CNPJ, endereço completo, ser assinado por
seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função e descrição dos serviços prestados.
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA:
ITEM 8.

QUALIFICAÇÃO

☒NÃO

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

43

VISITA TÉCNICA:

44

ANEXOS

77

☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias úteis, a contar da
convocação, conforme item ___ do Termo de Referência.
☒NÃO
☐SIM, na forma do item do Termo de Referência
Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos
mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
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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.
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.
4.2. Na Parte Específica deste Edital.
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
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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:
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
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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:
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 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já
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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.
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 (sessenta) 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
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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.
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
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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.
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.
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.
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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 empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (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
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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.
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.
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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.
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
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33. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
34. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
35. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante
consulta no ao Cadastro de Licitantes Inidôneos do TCU, Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ, Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
36. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
37. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte
documentação complementar:
37.1. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados:
37.1.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60
(sessenta) dias contados da data prevista para entrega das propostas. Quando
se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a
verificação da autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja
apresentada, também, certidão da Corregedoria local indicando quais são os
cartórios existentes na região para fim especificado.
37.1.1.1. Caso a empresa apresente a certidão positiva para
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá apresentar
dentro do prazo de sua validade, plano de recuperação, já homologado
pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos
os requisitos de habilitação.
37.1.2. O balanço patrimonial disponível no SICAF deverá comprovar:
37.1.2.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1;
37.1.2.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de
Patrimônio Líquido ou Capital Social;
37.1.3. 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:
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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
37.1.6.1. A não apresentação da memória de cálculo não leva a
empresa a sua inabilitação.
37.2. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas
na Parte Específica deste Edital.
37.3. Outros documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.
38. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido Sistema,
será obrigatória a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro, conforme o caso,
no momento da habilitação. (alterado pela Instrução Normativa n.º 5, de 18 de junho de 2012).
39. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes.
40. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 25, em arquivo único, por meio da
opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada
condição.
40.1. 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.
40.1.1. 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: 65071-820.
40.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome
da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
40.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado,
e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e
documentos.
40.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em
cartório de títulos e documentos.
40.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são
emitidos somente em nome da matriz.
40.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
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dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
40.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da
divulgação do resultado da fase de habilitação.
40.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pela licitante,
mediante apresentação de justificativa.
40.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição
anterior, implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
41. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação,
o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
42. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
43. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
44. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
45. 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.
45.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
45.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
45.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (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.
46. 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.
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47. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
48. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
49. A sessão pública poderá ser reaberta:
49.1. 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.
49.2. 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.
49.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
49.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
49.5. 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
50. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
51. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
52. 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 INSTRUMENTO CONTRATUAL
53. O fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da
Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (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.
53.1. 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.
54. 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.
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55. 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 XVIII - DAS SANÇÕES
56. 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
56.1. Cometer fraude fiscal;
56.2. Apresentar documento falso;
56.3. Fizer declaração falsa;
56.4. Comportar-se de modo inidôneo;
56.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
56.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
56.7. Não mantiver a proposta.
57. Para os fins da Subcondição 56.4, 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 XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
58. Até 3 (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.
59. 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.
60. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (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.
61. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será
auxiliado pelo setor técnico competente.
62. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
62.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
63. 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 XX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
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64. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência/Minuta Contrato, do presente Edital.
SEÇÃO XXI - DAS OBRIGAÇÕES
65. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO
66. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência/Minuta Contrato, do
presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
67. 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.
67.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
67.2. 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.
68. 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.
69. 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.
69.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
70. 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, dispensandose o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
71. 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.
72. 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.
73. 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.
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74. 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”.
75. 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.
76. 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:
76.1. 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.
76.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
76.3. 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 XXIV - DOS ANEXOS
77. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros
porventura mencionados na Parte Específica deste Edital:
77.1. Anexo I - Termo de Referência;
77.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
77.4. Anexo III - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXV - DO FORO
78. 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, 15 de julho de 2020.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro

19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

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
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de Empresa,
especializada na prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação
visando atender demandas de Central de Serviços, Monitoramento, Operação
da Central de Controle, Hospedagem, Desenvolvimento/Implantação de
Aplicativos, de forma continuada além de modernização de documentos, sendo
todas as atividades como forma de atender às necessidades da Secretaria de
Trânsito e Transportes de São Luís, doravante denominada SMTT.
2. JUSTIFICATIVA
A mobilidade urbana é um dos principais assuntos quanto se trata de
planejamento das cidades modernas. Os gestores públicos têm enfrentado
verdadeiros desafios para apresentar soluções de tráfego, frente a uma
crescente demanda de novos veículos que passam a circular pelas vias
urbanas do país. Assim, não podia ser diferente aqui em são Luís, que através
de sua Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, tem a
responsabilidade de controlar operar, fiscalizar e planejar todo transporte
público do Município.
Neste trabalho enfatizamos a necessidade da utilização da Tecnologia da
Informação, como instrumento fundamental para controlar e promover a
operação de toda política de mobilidade urbana do Município, através de
desenvolvimento de Aplicativos, uma moderna infraestrutura de sistemas para
monitoramento e central de operações , bem como a modernização de toda a
documentação que identifica e registra os serviços executados em diferentes
áreas da Secretaria.
Os serviços ora propostos deverão também promover a integração entre os
modos e serviços de transporte urbano, o controle de transporte privado
coletivo, além da regulamentação e fiscalização de todos os processos aqui
desenvolvidos.
Neste contexto, é de extrema importância a inserção de Monitoramento de
Ativos e Segurança da Informação, bem como a Alta Disponibilidade na Rede
de Comunicação de dados e no Gerenciamento da Central de Serviços, que
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colocam a qualidade do serviço, a segurança da informação e
monitoramento/disponibilidade de ativos como ponto estratégico de operação.
Vale ressaltar que as ações sugeridas neste documento representam para a
Prefeitura de São Luís:
1. Redução de Custo, através da mudança do modelo atual e a busca na
adequação à tendência mundial de computação em nuvem. Essa mudança
estima-se uma economicidade de aproximadamente 40%, do custo atual de
manutenção do parque tecnológico da SMTT.
2. Manter-se atualizado frente as tendências de mercado o que garante
viabilidade, facilidade, baixos valores e disponibilidade de acesso a essas
tecnologias;
3. Disponibilidade dos Serviços 24/7 horas sem interrupção.
4. A disponibilidade de especialistas nas mais variadas ferramentas
tecnológicas a saber: Banco de Dados, Sistemas Operacionais, Mensageria,
Virtualização, entre outros, sem qualquer envolvimento da SMTT para
contratação dos referidos Recursos Humanos.
5. Sair da situação de não Compliance com os mais diversos fornecedores de
softwares mundial. A computação em nuvem exime a SMTT da aquisição
desses softwares.
6. Promover a informatização dos serviços, através de sistemas específicos e
voltados a atender às nossas demandas.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
3.1. Nuvem Privada
A CONTRATADA deverá disponibilizar backup em nuvem de forma a gerenciar
e operar o armazenamento físico de dados como serviço.
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A Gestão do serviço deverá garantir que os dados da SMTT estejam seguros e
disponíveis quando necessário. Os dados devem ser armazenados de modo
redundante e devem ser disponibilizados quando necessário.
A SMTT poderá utilizar servidores em nuvem com sistema operacional aberto e
até 500GB de espaço em disco.
3.2. Monitoramento dos Ativos
A Contratada, através do Coordenador de Informática da SMTT, deverá
administrar, operar e manter as ferramentas de monitoramento de capacidade
e disponibilidade.
As principais tarefas a serem realizadas são:
a) Administrar e operar as ferramentas de monitoramento de capacidade e
disponibilidade dos Serviços;
b) Coletar dados dos Ativos através de protocolo SNMP (Simple Network
Management Protocol) e suas MIB’s (Management Information Base);
c) Intervir no caso de falhas e ou incidentes que impactem na continuidade dos
serviços realizados; e
d) Manter as configurações das ferramentas de monitoramento atualizadas de
acordo com as mudanças que ocorrem na infraestrutura da SMTT.
Para manter o monitoramento e contingência da infraestrutura da SMTT,
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, estamos informando que o monitoramento
deve vir com um serviço de Link ponto a ponto de 5 GB FULL. Essa conexão
deverá ser realizada através de appliances com total segurança e criptografia.
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, será realizada a coleção
contingente via o link ponto a ponto de !GB FULL e deverá ser feito através
desse link armazenamento de backup da infraestrutura da SMTT em espaço de
8 TB para garantir continuidade e segurança aos dados mesmo em caso de
desastre na SMTT.
3.2.1. Servidores
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A contratada deverá fazer monitoramento dos equipamentos, seus sistemas,
softwares de apoio e aplicação; avaliar e monitorar espaço físico para a
implantação de servidores; fornecimento de energia elétrica e refrigeração.
As principais tarefas a serem realizadas são:
Monitoramento do hardware, sistema operacional, softwares de apoio e
aplicação;
a) Monitorar eventos críticos relacionados a desempenho, segurança e
disponibilidade do servidor (hardware/sistema operacional/software de
apoio/aplicação);
b) Operar as ferramentas de monitoramento de capacidade e disponibilidade;
c) Verificar registros de auditoria em busca de anomalias e problemas de
execução;
d) Monitorar eventos de segurança;
e) Relatar anomalias a Central de Serviços;
f) Emitir alertas no caso de indisponibilidade da aplicação;
g) Gerar chamados para a restauração da aplicação;
h) Escalar chamados para a equipe de terceiro nível;
i) Realizar os procedimentos de remediação de incidentes e problemas;
j) Documentar as tarefas realizadas e atualizar as informações dos itens de
configuração;
3.2.2. Serviços de rede
Responsável pelo desenvolvimento do Monitoramento dos dispositivos e
serviços de rede;
As principais tarefas a serem realizadas são:
a) Monitoramento dos dispositivos de conectividade e serviços de rede;
b) Operar ferramentas de monitoramento de capacidade e disponibilidade,
incluindo configuração de alarmes e alertas;
c) Relatar anomalias e incidentes a Central de Serviços;
d) Escalar chamados para a equipe de terceiro nível;
e) Realizar de forma rápida os procedimentos de remediação de incidentes e
problemas;
f) Documentar as tarefas realizadas e atualizar as informações dos itens de
configuração.
E-mail, Colaboração e Mensagens instantâneas
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Responsável pelo Monitoramentos da capacidade e disponibilidades dos
serviços de correio eletrônico, colaboração e troca de mensagens instantâneas.
As principais tarefas a serem realizadas são:
a) Monitoramento dos serviços de correio eletrônico, colaboração e troca de
mensagens instantâneas;
b) Operar ferramentas de monitoramento de capacidade e disponibilidade,
incluindo configuração de alarmes e alertas;
c) Relatar anomalias e incidentes a Central de Serviços;
e) Escalar chamados para a equipe de terceiro nível;
f) Realizar de forma rápida os procedimentos de remediação de incidentes e
problemas;
g) Documentar as tarefas realizadas e atualizar as informações dos itens de
configuração.
3.2.3. Links de Enlaces Ponto a Ponto
Responsável pelo desenvolvimento do Monitoramento dos links de enlaces
ponto a ponto, em redes MPLS, Rádio ou Fibra;
As principais tarefas a serem realizadas são:
a) Monitoramento do throughput utilizado de entrada e saída;
b) Monitoramento do conteúdo acessado através do link;
c) Monitoramento dos dispositivos de conectividade da rede
d) Operar ferramentas de monitoramento de capacidade e disponibilidade,
incluindo configuração de alarmes e alertas;
e) Relatar anomalias e incidentes a Central de Serviços;
f) Escalar chamados para a equipe de terceiro nível;
g) Realizar de forma rápida os procedimentos de remediação de incidentes e
problemas;
h) Documentar as tarefas realizadas e atualizar as informações dos itens de
configuração.
3.3. Gestão de Compliance e Adequação a NBR ISO 27001
3.3.1. Monitoramento de Eventos de Segurança
A Contratada deverá administrar, operar e manter as ferramentas de
monitoramento de eventos de segurança da informação de toda infraestrutura
de TIC da SMTT.
As principais tarefas a serem realizadas são:
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a) Administrar e operar as ferramentas de monitoramento de eventos de
segurança da informação;
b) Intervir no caso de falhas e ou incidentes que impactem na continuidade dos
serviços da SMTT;
c) Manter as configurações das ferramentas de monitoramento atualizadas de
acordo com as mudanças que ocorrem na infraestrutura da SMTT;
d) Acompanhar permanentemente, através do sistema de monitoramento, os
seguintes elementos do ambiente de TIC: Elementos ativos que ofereçam
serviços à rede pública, sejam estes servidores dedicados ou de propósito
geral (bastion hosts), firewalls, desde que possam representar ameaça aos
serviços ou à rede interna da contratante, em caso de efetivo
comprometimento. Eventuais elementos ativos expostos à rede pública que
sejam integrantes de esquemas de segurança (filtros, proxies,
autenticadores). Elementos ativos críticos da rede interna (servidores) que
abriguem informação sensível ou sejam considerados alvos (primário ou
secundário) para eventuais ataques diretos ou indiretos, que possam
comprometer a segurança ou funcionalidade da rede.
3.3.2. Detalhamentos das tarefas a serem executadas
Instalação e configuração de ferramentas e dispositivos de segurança:
a) Instalar e configurar softwares de firewalls, analisadores de vulnerabilidades
e de conformidade, diretivas de segurança, etc.;
b) Instalar e configurar dispositivos como Appliances de segurança;
c) Fazer revisão de segurança e conformidade com as normas aprovadas pela
SMTT;
d) Realizar testes de homologação das ferramentas e dispositivos de
segurança;
e) Documentar as tarefas realizadas e atualizar as informações dos itens de
configuração;
3.2.2.1. Administração, suporte e manutenção das ferramentas e
dispositivos de segurança:
a) Realizar tarefas operacionais de criação, remoção, modificação de usuários,
regras de acesso, e demais opções de configuração;
b) Realizar sintonia fina para aumento de desempenho ou segurança;
c) Responder a chamados emitidos pela equipe da Central de Serviços;
d) Realizar os procedimentos de remediação de incidentes e problemas;
26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

e) Escalar chamados para a equipe de terceiro nível;
f) Demais tarefas operacionais necessárias para garantir um baixo nível de
risco e a conformidade às normas de segurança do SMTT;
3.2.2.2. Monitoramento de eventos de segurança
a) Operar as ferramentas de monitoramento de eventos de segurança,
incluindo configuração de alarmes e alertas;
b) Monitorar o desvio as normas de segurança;
c) Relatar anomalias e incidentes a Central de Serviços;
d) Escalar chamados para a equipe de terceiro nível;
e) Realizar as primeiras ações e procedimentos de remediação de incidentes e
problemas;
f) Realizar os procedimentos de resposta a incidentes necessários e a a
resolução de incidentes de segurança;
3.3. Gerenciamento
de
Conexões
Segura
entre
unidades
descentralizadas e/ou prestadores de serviço com a SMTT através de
VPN.
Cabe a empresa contratada operar Appliances de segurança e ou switchs
gerenciáveis a fim de garantir interconexão segura tipo VPN e ou VLAN’S site
to site e client to site.
As principais tarefas a serem realizadas são:
a) Administrar e operar as ferramentas do Appliance e ou Switch;
b) Intervir no caso de falhas e ou incidentes que impactem na continuidade
dos serviços da SMTT;
c) Manter as configurações das regras de segurança atualizadas de acordo
com as mudanças que ocorrem na infraestrutura da SMTT;
d) Acompanhar permanentemente, através dos dashboards possíveis
vulnerabilidades e tentativas de ataque.

3.3.1. Detalhamentos das tarefas a serem executadas.
Instalação e configurações do Appliance e/ou Servidor VPN:
a) Instalar e configurar, firewalls, analisadores de vulnerabilidades e de
conformidade, diretivas de segurança, etc;
b) Instalar e configurar dispositivos como appliances de segurança;
c) Fazer revisão de segurança e conformidade com as normas aprovadas pelo
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SMTT;
d) Realizar testes de homologação das ferramentas e dispositivos de
segurança;
e) Documentar as tarefas realizadas e atualizar as informações dos itens de
configuração;
3.4. Equipamentos a serem monitorados
Cabe a empresa contratada operar o monitoramento dos equipamentos
listados e localidades no Anexo I.
3.5. Especificação do Centro de Operação de Rede (COR)
A contratada deve possuir um Centro de Operação de Rede. No qual através
de softwares específicos, uma equipe especializada monitora os alertas
gerados pelos ativos e serviços de TI – switches, servidores, roteadores,
gateways, Dhcp, Dns, Mail, Internet, etc. Essa equipe atua de forma preventiva
e proativa com o objetivo de manter o ambiente de TI o mais estável possível.
Os softwares de gestão do COR, devem ter suas características como
especificado no Anexo II, deste documento. Estes softwares devem agir de
maneira complementar e serem disponibilizados através de dashboards para
os gestores da SMTT. Os dashboards devem ser acessíveis através de
plataformas computacionais, smartphones e tablets, de forma a mostrar em
tempo real a situação do parque monitorado.
3.6. Especificação do Centro de Operação de Segurança (COS)
A contratada deve possuir um Centro de Operação de Segurança. No qual
através de Link/Enlace, softwares e Appliances específicos, instalados na
SMTT e em espelhamento na Contratada, de modo a não interromper as
operações em caso de falha, dotando o ambiente do COS de alta
disponibilidade.
Para execução deste serviço a contratada deverá manter Link/Enlace ponto a
ponto com a SMTT, conforme especificado no Anexo III deste documento.
Os softwares necessários a execução das tarefas do COS, deve ser instalado
na Contratada, permitindo alta disponibilidade, em hardware com as
especificações descritas no Anexo IV deste documento.
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De forma a atender as mais criteriosas normas de segurança impostas pelo
mercado, deve ser utilizado firewall e dois routers de borda tipo Appliance, em
forma de ligação site to site, SMTT/Contratada, com as especificações contidas
no Anexo V deste documento.
4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONHECIMENTOS
PARA APLICATIVOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS
4.1. Para Aplicativos
Hoje, gerir conhecimento e aplicativos consiste em inovação organizacional e
os softwares são os apoios aos processos de gerenciamento que permitem aos
órgãos estimular, captar e gerenciar, de modo sistemático, as idéias dos seus
colaboradores.
Nesse contexto, este item vai trabalhar uma abordagem qualitativa, através da
construção de sistemas de informação, desde o levantamento de requisitos
funcionais, identificando o grau com o que cada aplicativo atende a área.
Seguida da criação de sua funcionalidade de consulta levando em
consideração sua usabilidade, manutenção, confiabilidade e desempenho.
O que vai gerar como resultado em Sistemas de gestão informatizados para
computadores ou dispositivos móveis capazes de organizar os processos
internos da Secretaria, utilizando procedimentos corporativos completos. Além
de aperfeiçoar o desempenho das atividades internas e obter a certificação de
todos as funcionalidades com somente um acompanhamento automatizado.
A implementação de um software inteligente direcionado para a prestação de
serviço é uma estratégia capaz de demonstrar o comprometimento da
Secretaria em desenvolver, atender e proporcionar produtos com qualidade, à
população.
Assim no atendimento das ações urgentes a serem implantadas para a SMTT,
estamos especificando, no Anexo VI estamos detalhando 5 (cinco) Sistemas
emergenciais com funcionalidades básicas a serem implantadas em até
05(cinco) dias após a assinatura do contrato, como forma de atender as
demandas emergenciais, utilizando as UST para as manutenções corretivas,
evolutivas e /ou adaptativas necessárias, bem como novas implementações a
serem definidas em ordens de serviços específicas.
Para aceitação dos referidos Sistemas, o licitante deverá apresentar ao Gestor
do Contrato na SMTT, as funcionalidades do Sistema, bem como um plano de
customização dentro do prazo já pré-fixado. Essa ação será registrada em
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documento específico detalhado no Anexo VII deste documento que deverá
compor a documentação de habilitação na licitação.
Vale ressaltar que as ações sugeridas neste item representam para a
Prefeitura de São Luís:
 Aumento da transparência dos processos;
 Redução da burocracia no trâmite dos processos;
 Redução de custos e controle de desperdícios e retrabalho;
 Modernização da Secretaria em seus processos;
 Possibilita ambiente de trabalho mais produtivo; e
 Aumenta efetivamente os indicadores de arrecadação, nesse segmento.
As melhorias causadas pela automatização de processos dentro de um sistema
de gestão acontecem em escalas diferentes. Os ganhos são inúmeros e vão da
satisfação da equipe interna com a otimização de tarefas, a diminuição de
riscos da falta de informação e retrabalhos.
Os serviços discriminados neste item serão construídos a partir das
necessidades e totalmente personalizados para nossas rotinas, assim
estaremos trabalhando com Unidades de Serviços Técnicos – UST’s que
consistem em cálculo de medição de serviços já utilizado na Prefeitura e
aprovado pelos órgãos competentes.
Assim, segue no anexo VIII o quadro da Tabela de Tarefas, bem como o
Quadro Resumo dos Tipos de Atividades a serem listados mensalmente no
relatório a ser autorizado por nós para pagamento da Notas fiscal pertinente.
4.2. Para Serviços de Modernização de Acervo
A modernização de acervo, se serviço consiste no tratamento de imagens,
transformando processos físicos em virtuais. Deverá ter um Sistema de Busca
informatizado adequado às nossas necessidades de forma a garantir uma
consulta rápida e via WEB.
Além da redução de espaço físico, rapidez e confiabilidade no acesso às
informações, o Sistema deverá oferecer relatórios estatísticos, garantindo
informações com total transparência, rapidez e confiabilidade. Na busca da
Informação, permite localizar e consultar informações detalhadas além de
oferecer diversos relatórios gerenciais.
Vale ressaltar que a modernização do acervo consiste em diferentes tipos de
atividades: higienização, restauração, indexação, escaneamento e
reorganização para arquivamento definitivo.

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

Os serviços discriminados poderão ter diferentes dimensões que vão ser
definidos de acordo com nossas prioridades, assim este item também deverá
ser medido com Unidades de Serviços Técnicos – UST’s que consistem em
cálculo de medição de serviços já utilizado na Prefeitura e aprovado pelos
órgãos competentes.
Assim, segue no anexo VIII, o quadro da Tabela de Tarefas, bem como o
Quadro Resumo dos Tipos de Atividades a serem listados mensalmente no
relatório a ser autorizado por nós para pagamento da Notas fiscal pertinente.
5. ESPECIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DA REDE
A aquisição é baseada na necessidade de requerer às instalações da SMTT a
segurança necessária para evitar hackers, acessos indevidos e poder definir
regras para acesso a pastas compartilhadas, softwares de antivírus, e
equipamentos de gravação (DVR) de imagens com câmeras, de forma a
manter o ambiente tecnológico seguro.
Para aquisição de um Storage NAS, 100 Antivírus para estações de trabalho,
16 câmeras e um gravador de vídeo, segue no Anexo–X as especificações
necessárias.
6. ESTIMATIVA DE PREÇOS
O custo mensal para a prestação dos serviços objeto deste Termo de
Referência foi estimado na forma da planilha abaixo:

Orde
m
01

02
03

Solução

Quant.

Unida
de

Valor
Unitário
(R$)

Valor Anual
(R$)

Gestão de Compliance
e Adequação a NBR
ISO 27001
12

Mês

20.560,00

246.720,00

Monitoramento de
Ativos

12

Mês

16.750,00

201.000,00

Backup em Nuvem sem

12

Mês

1.650,00

19.800,00
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Limite de Transferência
04

Central de Serviços

12

Mês

9.820,00

117.840,00

05

Link de enlace ponto a
ponto

12

Mês

1.320,00

15.840,00

Hospedagem
Servidores Linux

12

Mês

132,00

1.584,00

Gestão de
Conhecimento

3.720

UST

330,00

1.227.600,00

Aquisição de Ativos de
Rede instalados

01

Mês

26.390,00

26.390,00

06
07
08

A medição em UST´S acima quantificada, está qualificada no Anexo VIII deste
documento. No entanto para esclarecimento dos valores acima expostos na
tabela, vale ressaltar que o valor unitário da UST é de R$ 317,00 e que
somente poderão ser utilizados o valor máximo de 310 UST ao mês.
7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Considerando tratar-se de serviços contínuos e de extrema importância às
atividades fins da SMTT, estamos solicitando que o Contrato seja anual com
renovação conforme prevista na Lei, ou seja, 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado até o limite legar de 60 (sessenta) meses.
8. OBRIGAÇÕES
7.1. Contratante
a) Acompanhar e fiscalizar os serviços prestados;
b) 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 Contratada;
c) Notificar a Contratada para a substituição de materiais devolvidos;
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d) Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
e) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o
fornecimento dos materiais ou com a prestação dos serviços acessórios;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da Contratada;
g) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais
pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;
h) Para maior controle efetivo e autonomia na determinação de viagens para
atendimento nas Unidades Descentralizadas, a contratante deverá se
responsabilizar por todas as despesas de viagens como sejam: deslocamento,
alimentação e hospedagem; e
i) A SMTT uma vez na posse do(s) equipamento(s) de propriedade da
contratada fica responsável pela sua proteção e manutenção dos defeitos
causados por mau uso, perda, extravio ou roubo, quedas de energia, raios,
devendo arcar com todas as despesas necessárias, tanto na aquisição de
outro(s) aparelho(s) - do mesmo fabricante e modelo igual ou superior, em
virtude do mesmo não for mais comercializado - como naquelas de substituição
de peças danificadas em decorrência de má utilização do(s) equipamento(s).
7.2. Contratada
a) Providenciar a execução dos serviços de acordo com as especificações
previamente definidas junto a equipe técnica do SMTT, observando os prazos
exigidos;
b) Como forma de garantir, o atendimento de segundo e terceiro nível, a
empresa contratada deverá disponibilizar Data Center, Sala de Monitoramento
e equipamentos de acordo com padrões pré-definidos pela SMTT.
c) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem
prévia autorização da SMTT;
d) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão
social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que
forem importantes;
e) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança e
hierarquia do trabalho;
f) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança
do local onde serão entregues os serviços;
g) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra
necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
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h) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados,
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem; e
i) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
8. QUALIFICAÇÃO
Por se tratar de um Serviço altamente especializado as exigências devem ser
criteriosas no sentido de garantir a qualidade e efetiva realização dos serviços.
a. Apresentar 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, conforme modelo
especificado no Anexo - IX; Desta forma teremos a confirmação da
experiência da Empresa;
b. Profissionais certificados na tecnologia do Appliance e ITIL utilizados pela
Contratada.
c. Termo de Aceite de Sistema assinado pelo Gestor do Contrato da SMTT;
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.

São Luís (MA), 02 de outubro de 2019

_______________________________
Rômulo Nunes Alves
Coordenador de Informática - SMTT
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ANEXOS
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ANEXO – I

Lista dos Equipamentos

EQUIPAMENTOS:
Lista genérica dos tipos de equipamentos a serem monitorados, mediante
acessibilidade a rede do cliente:
1 - Switchs;
2 – Servidores;
3 – Access Points;
4 – Estações de Trabalho;
5 – Link de acesso a internet;
6 – Serviços de DHCP, DNS, Espaço em Disco e Aplicaçoes.
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ANEXO – II

Características dos Softwares Utilizados no Centro de Operação de Rede
(COR)

O software de Monitoramento, deve possuir as seguintes características:
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.

O software de Tratamento de Problemas, deve possuir as seguintes
características:
a) Possuir Interface Web para que o atendente possa visualizar e trabalhar com
os tickets dos clientes;
b) Possuir Interface Web para administrar o sistema;
c) Possuir suporte a temas (skins);
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d) Permitir sistema unificado de login (ex. HTTPBasicAuth ou Active Directory);
e) Permitir suporte à vários idiomas;
f) Permitir anexar arquivos nos tickets;
g) Permitir encaminhando dos e-mails entrantes por caixas de correio
específicas, ou através de filtragem de palavras do e-mail;
h) Possuir respostas automáticas personalizadas para os clientes por fila;
i) 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);
j) Possuir visão personalizada de filas ou visão de todos os tickets;
k) Permitir Bloqueio de Tickets;
l) 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;
m) Permitir diferentes prioridades para cada tickets;
n) Possuir contagem de tempo de cada ticket (e idade do mesmo);
o) Permitir Impressão em PDF;
p) Permitir marcar o ticket como pendente de solução ou de resposta;
q) Permitir eleger mais um responsável para o ticket;
r) Permitir ações em lote (ex. fechar vários chamados de uma única vez);
s) Possuir Camada de eventos para os tickets;
t) Permitir Atendente Genérico: Automatiza ações em tickets, através de
tarefas agendadas;
u) Possuir Pesquisa FullText;
v) Permitir suporte ACL nos Tickets;
w) Permitir definição de calendários e horários de atendimento para cálculos
de tempo e SLAs;
x) Permitir base de dados de clientes vir de um Banco de Dados SQL ou de
uma fonte LDAP;
y) (ex. eDirectory, AD, OpenLDAP)
z) Possuir TicketHook customizável, por exemplo: ‘Call#’, ‘MyTicket#’,
‘Request#’ or ‘Ticket#’;
aa) Permitir numeração dos tickets customizável;
bb) Permitir utilização banco de dados que dá ao sistema suporte a diferentes
softwares, tais como MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2 e MSSQL;
cc) Possuir framework de estatísticas e relatórios;
dd) Possuir frontend e backend com suporte ao charset UTF-8;
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ee) Permitir a instalação de módulos;
ff) Permitir criação e gestão de contas, grupos e papéis;
gg) Permitir criação de respostas padrões;
hh) Permitir criação de subfilas;
ii) Permitir criação de assinaturas padrões por fila;
jj) Permitir criação de saudações padrões por fila;
kk) Possuir fuso horário global;
ll) Interface Web para configuração do sistema;
mm) Possuir permalinks para todos os objetos (tickets, faqs, etc).

39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

ANEXO – III

Características do Link/Enlace SMTT para Contratada

Acessos e respectivo circuito de comunicação de dados deverá, no mínimo:
1. Possuir velocidade mínima simétrica de 50 Mbps de conexão à Contratada;
2. Prover conexão à rede corporativa da SMTT 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 SMTT, não podendo haver compartilhamento
com outros usuários;
4. Obedecer às recomendações elaboradas pela Eletronic Industries
Alliance/Telecommunications Industry Association (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
SMTT, por meio de solução dedicada a esse fim;
6. Suportar configuração de roteamento Border Gateway Protocol (BGP), caso
a SMTT 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 SMTT;
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 SMTT;
10. Ser provido por roteador e demais ativos de rede, a serem instalados nas
dependências do datacenter principal e de contingência da SMTT em São Luis,
com, no mínimo, as seguintes características:
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);
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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 SMTT;
g. Suportar protocolo de syslog, para envio de logs ao sistema de segurança
da rede da SMTT;
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 SMTT, utilizando
protocolo seguro (HTTS), contendo estatísticas de desempenho e de
disponibilidade do acesso.
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ANEXO – IV

Características de hardware para implementação do Centro de Operação
de Segurança (COS)

Será utilizado 1 (um) Servidor, na Contratada, de forma a garantir alta
disponibilidade, com as características a seguir:
Processador
Dois Processadores Intel® Xeon® série 5600
Opções de virtualização:
Citrix® XenServer®
Microsoft Hyper-V através do Microsoft Windows Server 2008
VMware® vSphere® ESX™ e ESXi™
Red Hat Enterprise Virtualization®
Chipset
Intel 5520
Memória
No mínimo 64GB (18 ranhuras DIMM): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3
a 1066MHz
Hipervisor incorporado (opcional)
Citrix® XenServer®
Microsoft® Windows Server® 2008, com Hyper-V™
VMWare® ESX 4.1
Disco Rígido (HD)
Opções de unidades de disco rígido de troca dinâmica:
SSD SAS, SSD SATA, SAS (10 000 rpm, 15 000 rpm), nearline
SAS (7200 rpm), SATA (7200 rpm), de 2,5"
Armazenamento interno máximo:
Mínimo de 2 TB
Compartimentos de unidades
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Compartimento para unidades de disco rígido internas e
backplane de troca dinâmica
Até seis unidades SAS, SATA, Near-Line SAS de 3,5'' sem
compartimento flexível opcional
Até quatro unidades SAS, SATA, Near-Line SAS de 3,5'' com
compartimento flexível opcional
SATA de 500 GB e 2,5”
SATA de 2,0 TB e 3,5”
SAS 6/iR
Opções de compartimentos periféricos:
Compartimento para unidade óptica de baixo perfil com opção de
DVD-ROM, Combo CD-RW/DVD-ROM ou DVD + RW
Ranhuras
2 PCIe x8 + 2 PCIe x4 G2 Ou 1 x16 + 2 x4 G2
Controladores de unidades
PERC 6i e SAS 6/iR
Controladores RAID
Interno:
PERC H700 (6 Gb/s) com 512 MB de memória cache alimentada por
bateria; 512MB, 1 G de memória cache não volátil alimentada por
bateria
Externo:
PERC H800 (6 Gb/s) com 512 MB de memória cache alimentada
por bateria; 512 MB, 1 G de memória cache não volátil alimentada por
bateria
Comunicações
NIC opcionais:
Adaptador de servidor Ethernet Intel X520-DA2, de porta dupla e
10 GB (preparado para FcoE para utilização futura)
Placa de servidor com porta dupla Intel PRO/1000 PT, Gigabit,
cobre, PCI-E x4
Placa de servidor com porta quádrupla Intel PRO/1000 VT,
Gigabit, cobre, PCI-E x8
NIC Intel 10GBase-T Copper de porta simples, PCI-E x8
Placa de servidor com porta simples Intel, 10Gigabit, SR óptico,
PCI-E x8
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Placa de servidor Intel® Gigabit ET com porta dupla
Placa de servidor Intel® Gigabit ET com porta quádrupla
NIC Broadcom® BMC57710 10Base-T Cooper de porta simples,
PCI-E x8
NIC Broadcom® BMC5709C IPV6 Gigabit Copper de porta dupla
com descarregamento TOE e iSCSI, PCI-E x4
NIC Broadcom® BMC5709C IPV6 Gigabit Copper de porta dupla
com TOE, PCI-E x4
Placa de interface de rede PCI-Express de ligação directa
Ethernet de 10 Gb Broadcom® NetXtreme II™ 57711, de porta dupla,
com descarregamento TOE e iSCSI
NIC Broadcom de 10 GbE, SFP+ Broadcom de duas portas de 10
GbE
Placa de servidor Brocade® CNA (1020) com porta dupla
Alimentação
Duas fontes de alimentação altamente eficientes de 507 W, de
troca dinâmica, ou duas fontes de alimentação de 870 W, de troca
dinâmica e de alto rendimento
Temperatura de funcionamento
Funcionamento contínuo: 10 °C a 35 °C, 10% a 80% de
humidade relativa (HR).
10% de horas de funcionamento anuais: 5 °C a 40 °C, 5% a
85% de HR.
1% de horas de funcionamento anuais: -5 °C a 45 °C, 5% a
90% de HR.
Disponibilidade
Unidades de disco rígido de troca dinâmica
Potência redundante de troca dinâmica
Arrefecimento redundante de troca dinâmica
Memória ECC
Fila livre
Correcção de dados simples dos dispositivos (SDDC)
iDRAC6
Chassis, sem ferramentas
Suporte de cluster
Placa de vídeo
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Matrox G200
Chassie
2U
Altura: 8,64 cm (3,40”)
Largura: 44,31 cm (17,44”)
Profundidade: 68,07 cm (26,80”)
Peso (configuração máxima): 26,1kg (57,54 libras)
Ventiladores
Arrefecimento redundante opcional
Suporte em rack :
Suporta a instalação sem ferramentas em racks de 4 pilares, de
19", com orifícios quadrangulares ou redondos (não roscados), em
conformidade com a norma EIA-310-E, incluindo todos os racks Dell
42xx e 24xx
NOTA: os racks de 4 pilares (com orifícios roscados) requerem o
kit de ReadyRails™ estáticos ou outros kits de conversão
disponibilizados na página Software e periféricos Dell
Suporta a extensão integral do sistema para fora do rack para
permitir capacidade de serviço de componentes-chave internos
Suporta braço de gestão de cabos (CMA) opcional
Profundidade do trilho sem o CMA: 751 mm
Profundidade do trilho com o CMA: 840 mm
Limite de ajuste do rack de orifícios quadrangulares: 692-756 mm
Limite de ajuste do rack com orifícios redondos: 678-749 mm
Suportes para fixação à calha 1U/2U
Gestão
Console de gestão
Controlador do ciclo de vida
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ANEXO – V

Características dos Appliances Segurança e Routers

Router Tipo I, lado contratada:
 Throughput de 1 Gbps com a funcionalidade de controle de aplicação
habilitada para todas as assinaturas que o fabricante possuir;
 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;
 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.
Suporte a, no mínimo, 256.000 conexões simultâneas;
Suporte a, no mínimo, 8.500 novas conexões por segundo;
Fonte 120/240 AC ou DC;
16 (dezesseis) interfaces de rede 10/100/1000 base-TX;
1 (uma) interface de rede 1 Gbps dedicada para gerenciamento;
1 (uma) interface do tipo console ou similar;
Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) roteadores virtuais;
Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) zonas de segurança;

 Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licença, 1.000 túneis de
VPN IPSEC simultâneos;
 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.
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Características Gerais
 A solução deve consistir de appliance de proteção de rede com
funcionalidades, e console de gerência e monitoração;
 Por funcionalidades entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção
de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;
 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;
 A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações















em camada 7;
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;
O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada;
Por cada equipamento que compõe a plataforma de segurança, entende-se
o hardware e as licenças de softwares necessárias para o seu
funcionamento;
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;
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;
Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as
seguintes funcionalidades:
Suporte a 4094 VLAN Tags 802.1q;
Policy based routing ou policy based forwarding;
Roteamento multicast (PIM-SM);
DHCP Relay;

 DHCP Server;
 Suporte a criação de objetos de rede que possam ser utilizados como
endereço IP de interfaces L3;
 Suportar sub-interfaces ethernet lógicas.
Deve suportar os seguintes tipos de NAT:
 NAT dinâmico (Many-to-1);
 NAT dinâmico (Many-to-Many);
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NAT estático (1-to-1);
NAT estático (Many-to-Many);
NAT estático bidirecional 1-to-1;
Tradução de porta (PAT);
NAT de Origem;
NAT de Destino;
Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;
Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração
externos via protocolo TCP e SSL;

 Deve permitir configurar certificado caso necessário para autenticação no
sistema de monitoração externo de logs;
 Proteção contra anti-spoofing;
 Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e
OSPFv2);
 Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);
 Suportar a OSPF graceful restart;
 Suportar no mínimo as seguintes funcionalidades em IPv6:
 SLAAC (address auto configuration);
 NAT64;
 Identificação de usuários a partir do LDAP/AD;











Captive Portal;
IPv6 over IPv4 IPSec;
Regras de proteção contra DoS (Denial of Service);
De-criptografia SSL e SSH;
PBF (Policy Based Forwarding);
QoS;
DHCPv6 Relay, Ativo/Ativo e Ativo/Passivo;
SNMP;
NTP;
SYSLOG;

 DNS;
 Controle de aplicação;
 Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma
simultânea mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos:
 Modo Sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2)
e camada 3 (L3);
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 Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;
 Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação;
 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;
 Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;
 Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo:
 Em modo transparente;
 Em layer 3;

A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar:
 Configurações, incluindo, mas não limitado a políticas de Firewall, NAT,
QOS e objetos de rede;
 O HA (modo de Alta-Disponibilidade) deve possibilitar monitoração de falha
de link.
 As funcionalidades de controle de aplicações, VPN IPSec e SSL, QOS,
SSL e SSH;
 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.
 Deverá suportar controles por zona de segurança;
 Controles de políticas por porta e protocolo;
 Controle de políticas por aplicações grupos estáticos de aplicações, grupos
dinâmicos de aplicações (baseados em características e comportamento
das aplicações) e categorias de aplicações;
 Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas
de segurança;
 Controle de políticas por código de País (Por exemplo: BR, USA, UK,
RUS);
 Controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política para tráfego de
entrada (Inbound) e Saída (Outbound);
 Deve de-criptografar tráfego Inbound e Outbound em conexões negociadas
com TLS 1.2;
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Controle de inspeção e de-criptografia de SSH por política;
Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, pif, e reg;
Traffic shaping QoS baseado em Políticas (Prioridade, Garantia e Máximo);
QoS baseado em políticas para marcação de pacotes (diffserv marking),
inclusive por aplicações;
Suporte a objetos e regras IPV6;
Suporte a objetos e regras multicast;
Suportar a atribuição de agendamento as políticas com o objetivo de
habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente;
Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de

reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo, com as
seguintes funcionalidades:
 Deve ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a
necessidade de liberação de portas e protocolos;
 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;
 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;
 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;
 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;
 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;
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 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;
 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;
Identificar o uso de táticas evasivas via comunicações criptografadas;
Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
Limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic shaping),
baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;
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;
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;
 Deve suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por, pelo menos, checagem de assinaturas, decodificação de
protocolos e análise heurística;
 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;
 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:
 HTTP, FTP, SMB, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, IMAP, MS-RPC,
RTSP e File body;
 O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base
de assinaturas de aplicações;
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 Deve alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada;
 Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;
 Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule,
neonet, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os
mesmos;
 Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM,
Gtalk, Facebook Chat, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas
para os mesmos;
 Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como,





por exemplo, permitir o Gtalk chat e bloquear a transferência de arquivos;
Deve possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (ghostsurf, freegate,
etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações
como:
Tecnologia utilizada nas aplicações (Client-Server, Browse Based, Network
Protocol, etc);
Nível de risco da aplicação;
Categoria e sub-categoria de aplicações;
Aplicações que usem técnicas evasivas, utilizadas por malwares, como











transferência de arquivos e/ou uso excessivo de banda, etc;
Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades;
Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos;
Deve incluir proteção contra ataques de negação de serviços;
Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS:
Análise de padrões de estado de conexões;
Análise de decodificação de protocolo;
Análise para detecção de anomalias de protocolo;
Análise heurística;
Bloqueio de pacotes malformados.






 Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Synflood, ICMPflood,
UDPfloof, etc;
 Detectar e bloquear a origem de portscans;
 Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao
administrador acrescentar novos padrões;
 Suportar os seguintes mecanismos de inspeção contra ameaças de rede:
análise de padrões de estado de conexões, análise de decodificação de

52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO






Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

protocolo, análise para detecção de anomalias de protocolo, análise
heurística, IP, remontagem de pacotes de TCP e bloqueio de pacotes
malformados;
Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DdoS;
Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;
Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface
gráfica do produto;
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;

 Deve suportar a monitoração de arquivos trafegados na internet (HTTP,
FTP, HTTP, SMTP) como também arquivos trafegados internamente nos
servidores de arquivos usando SMB;
 Suportar a criação de políticas de QoS por:
 Endereço de origem;
 Endereço de destino;
 Por usuário e grupo do LDAP/AD;
 Por aplicações, incluindo, mas não limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e
Azureus;
 Por porta;
 O QoS deve possibilitar a definição de classes por:









Banda Garantida;
Banda Máxima;
Fila de Prioridade;
Suportar priorização RealTime de protocolos de voz (VOIP) como H.323,
SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype;
Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação;
Disponibilizar estatísticas RealTime para classes de QoS;
Deverá permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem por
bytes, sessões e por usuário;
Permite a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;

 Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;
 Permite identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos
de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (P2P,
InstantMessaging, SMB, etc);
 Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas
sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
 Permitir listar o número de aplicações suportadas para controle de dados;
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 Permitir listar o número de tipos de arquivos suportados para controle de
dados;
 Suportar a criação de políticas por Geo Localização, permitindo o trafego
de determinado Pais/Países sejam bloqueados;
 Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs
dos acessos;
 Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e
criar políticas utilizando as mesmas;
 Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;
 Suportar IPSec VPN;
Suportar SSL VPN;
A VPN IPSEc deve suportar:
3DES;
Autenticação MD5 e SHA-1;
Diffie-Hellman Group 1 , Group 2, Group 5 e Group 14;
Algoritmo Internet Key Exchange (IKE);
AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);
Autenticação via certificado IKE PKI;
Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco;
Checkpoint; Juniper; Palo Alto Networks; Fortinet; Sonic Wall;
 Acesso concorrente de administradores;










 Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento
via SSH, facilitando a localização de comandos;
 Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificação de
regras;
 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,
porcentagem de utilização em referência ao número total
suportado/licenciado e número de sessões estabelecidas;
 Bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais
administradores;
 Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como:
acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;
 Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius;
 Localização de em quais regras um endereço IP, IP Range, subnet ou
objetos estão sendo utilizados;
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 Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, NAT,
QOS e regras de DOS;
 Criação de regras que fiquem ativas em horário definido;
 Criação de regras com data de expiração;
 Backup das configurações e rollback de configuração para a última
configuração salva;
 Suportar Rollback de Sistema Operacional para a última versão local;
Habilidade de upgrade via SCP, TFTP e interface de gerenciamento;
 Validação de regras antes da aplicação;
 É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de regras






antes da aplicação;
Validação de políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou
conflitem com outras (shadowing);
É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de
políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com
outras (shadowing);
Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações Atuais,
configuração anterior e configurações antigas;
Deve possibilitar a integração com outras soluções de SIEM de mercado
(third-party SIEM vendors);

 Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração
realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração;
 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;
 Geração de relatórios com mapas geográficos gerados em tempo real para
a visualização de origens e destinos do tráfego gerado na instituição;
 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;
 O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de
todo o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança;
 Deve possuir relatórios de utilização dos recursos por aplicações, URL,
ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware), etc;
 Prover uma visualização sumarizada de todas as aplicações, ameaças
(IPS, Antivírus e Anti-Spware) e URLs que passaram pela solução;
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 Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em
RealTime;
 Nas opções de "Drill-Down", ser possível identificar o usuário que fez
determinado acesso;
 Deve ser possível exportar os logs em CSV;
 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;
 Rotação do log;
 Exibição das seguintes informações, de forma histórica e em tempo real











(atualizado de forma automática e contínua a cada 1 minuto):
Situação do dispositivo e do cluster;
Principais aplicações;
Principais aplicações por risco;
Administradores autenticados na gerência da plataforma de segurança;
Número de sessões simultâneas;
Status das interfaces;
Uso de CPU;
No mínimo os seguintes relatórios devem ser gerados:
Resumo gráfico de aplicações utilizadas;
Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída;

 Principais aplicações por taxa de transferência de bytes;
 Principais hosts por número de ameaças identificadas;
 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;
 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;
 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;
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Router Tipo II, lado contratante:
 Throughput de 256 Mbps com a funcionalidade de controle de aplicação
habilitada para todas as assinaturas que o fabricante possuir;
 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;
 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.
Suporte a, no mínimo, 64.000 conexões simultâneas;
Suporte a, no mínimo, 8.500 novas conexões por segundo;
Fonte 120/240 AC ou DC;
2 (duas) interfaces de rede 10/100/1000 base-TX;

6 (seis) interfaces de rede 10/100 base-TX;
1 (uma) interface de rede 1 Gbps dedicada para gerenciamento;
1 (uma) interface do tipo console ou similar;
Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) roteadores virtuais;
Suporte a, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) zonas de segurança;
Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licença, 256 túneis de VPN
IPSEC simultâneos;
 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.







Características Gerais
 A solução deve consistir de appliance de proteção de rede com
funcionalidades, e console de gerência e monitoração;
 Por funcionalidades entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção
de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;
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 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;
 A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações
em camada 7;
 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;
 O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada;
 Por cada equipamento que compõe a plataforma de segurança, entende-se
o hardware e as licenças de softwares necessárias para o seu
funcionamento;
 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;
 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;
 Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as
seguintes funcionalidades:
Suporte a 1024 VLAN Tags 802.1q;
Policy based routing ou policy based forwarding;
Roteamento multicast (PIM-SM);
DHCP Relay;
DHCP Server;
Suporte a criação de objetos de rede que possam ser utilizados como
endereço IP de interfaces L3;
 Suportar sub-interfaces ethernet lógicas.







Deve suportar os seguintes tipos de NAT:
 NAT dinâmico (Many-to-1);








NAT dinâmico (Many-to-Many);
NAT estático (1-to-1);
NAT estático (Many-to-Many);
NAT estático bidirecional 1-to-1;
Tradução de porta (PAT);
NAT de Origem;
NAT de Destino;
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 Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
 Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;
 Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração
externos via protocolo TCP e SSL;
 Deve permitir configurar certificado caso necessário para autenticação no
sistema de monitoração externo de logs;
 Proteção contra anti-spoofing;
 Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e
OSPFv2);
 Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);












Suportar a OSPF graceful restart;
Suportar no mínimo as seguintes funcionalidades em IPv6:
SLAAC (address auto configuration);
NAT64;
Identificação de usuários a partir do LDAP/AD;
Captive Portal;
IPv6 over IPv4 IPSec;
Regras de proteção contra DoS (Denial of Service);
De-criptografia SSL e SSH;
PBF (Policy Based Forwarding);
QoS;

DHCPv6 Relay, Ativo/Ativo e Ativo/Passivo;
SNMP;
NTP;
SYSLOG;
DNS;
Controle de aplicação;
Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma
simultânea mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos:
 Modo Sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2)
e camada 3 (L3);








 Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;
 Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação;
 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;
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Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;
Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo:
Em modo transparente;
Em layer 3;
Suportar a criação de políticas de QoS por:
Endereço de origem;
Endereço de destino;
Por usuário e grupo do LDAP/AD;
Por aplicações, incluindo, mas não limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e
Azureus;

Por porta;
O QoS deve possibilitar a definição de classes por:
Banda Garantida;
Banda Máxima;
Fila de Prioridade;
Suportar priorização RealTime de protocolos de voz (VOIP) como H.323,
SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype;
 Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação;
 Disponibilizar estatísticas RealTime para classes de QoS;
 Deverá permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem por
bytes, sessões e por usuário;







 Permite a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;
 Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;
 Permite identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos
de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (P2P,
InstantMessaging, SMB, etc);
 Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas
sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
 Permitir listar o número de aplicações suportadas para controle de dados;
 Permitir listar o número de tipos de arquivos suportados para controle de
dados;
 Suportar a criação de políticas por Geo Localização, permitindo o trafego
de determinado Pais/Países sejam bloqueados;
 Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs
dos acessos;
 Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e
criar políticas utilizando as mesmas;
 Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;
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Suportar IPSec VPN;
Suportar SSL VPN;
A VPN IPSEc deve suportar:
3DES;
Autenticação MD5 e SHA-1;
Diffie-Hellman Group 1 , Group 2, Group 5 e Group 14;
Algoritmo Internet Key Exchange (IKE);
AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);
Autenticação via certificado IKE PKI;
Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco;
Checkpoint; Juniper; Palo Alto Networks; Fortinet; Sonic Wall;
Acesso concorrente de administradores;
Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento
via SSH, facilitando a localização de comandos;
Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificação de
regras;
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,
porcentagem de utilização em referência ao número total
suportado/licenciado e número de sessões estabelecidas;

 Bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais
administradores;
 Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como:
acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;
 Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius;
 Localização de em quais regras um endereço IP, IP Range, subnet ou
objetos estão sendo utilizados;
 Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, NAT,
QOS e regras de DOS;
 Criação de regras que fiquem ativas em horário definido;
 Criação de regras com data de expiração;
 Backup das configurações e rollback de configuração para a última
configuração salva;
 Suportar Rollback de Sistema Operacional para a última versão local;
Habilidade de upgrade via SCP, TFTP e interface de gerenciamento;
 Validação de regras antes da aplicação;
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 É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de regras
antes da aplicação;
 Validação de políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou
conflitem com outras (shadowing);
 É permitido o uso de appliance externo para permitir a validação de
políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com
outras (shadowing);
 Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações Atuais,
configuração anterior e configurações antigas;
 Deve possibilitar a integração com outras soluções de SIEM de mercado











(third-party SIEM vendors);
Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração
realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração;
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;
Geração de relatórios com mapas geográficos gerados em tempo real para
a visualização de origens e destinos do tráfego gerado na instituição;
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;
O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de
todo o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança;
Deve possuir relatórios de utilização dos recursos por aplicações, URL,
ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Spware), etc;
Prover uma visualização sumarizada de todas as aplicações, ameaças
(IPS, Antivírus e Anti-Spware) e URLs que passaram pela solução;
Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em
RealTime;

 Nas opções de "Drill-Down", ser possível identificar o usuário que fez
determinado acesso;
 Deve ser possível exportar os logs em CSV;
 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;
 Rotação do log;

62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

 Exibição das seguintes informações, de forma histórica e em tempo real
(atualizado de forma automática e contínua a cada 1 minuto):
 Situação do dispositivo e do cluster;
 Principais aplicações;
 Principais aplicações por risco;
 Administradores autenticados na gerência da plataforma de segurança;
 Número de sessões simultâneas;
 Status das interfaces;
 Uso de CPU;
 No mínimo os seguintes relatórios devem ser gerados:
Resumo gráfico de aplicações utilizadas;
Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída;
Principais aplicações por taxa de transferência de bytes;
Principais hosts por número de ameaças identificadas;
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;
 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;






 Gerar alertas automáticos via: E-mail; SNMP; Syslog;
Segurança, lado contratada:
Características de performance










500/560 Mbps firewall throughput
150/260 Mbps Threat Prevention
100 Mbps IPsec VPN throughput
64,000 max sessions
4,200 new sessions per second
1,000 IPsec VPN tunnels/tunnel interfaces
3 virtual routers
15 security zones
500 max number of policies

Classifica todos os aplicativos, em todas as portas, o tempo todo
 App-IDs para aplicativos e protocolos industriais, como Modbus,
DNP3, IEC 60870-5-104, Siemens S7, OSIsoft PI® e muito mais.
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 Identifica o aplicativo, independentemente da porta, da criptografia
(SSL ou SSH) ou das técnicas evasivas utilizadas.
 Usa o aplicativo, não a porta, como base para todas as decisões
sobre a política de habilitação segura: permitir, negar, agendar,
inspecionar e aplicar a formatação do tráfego.
 Categoriza aplicativos não identificados para controle da política,
estudo forense de ameaças ou desenvolvimento de tecnologia do
App-ID™.
Aplica as políticas de segurança para qualquer usuário, em qualquer
local
 Implanta políticas consistentes para os usuários locais e remotos que
usam as plataformas Windows®, Mac® OS X®, Linux®, Android® ou
Apple® iOS.
 Permite a integração sem agente com o Microsoft® Active Directory®
e serviços de terminal, LDAP, Novell® eDirectory™ e Citrix®.
 Integra facilmente as suas políticas de firewall ao 802.1X sem fio,
proxies, soluções NAC e qualquer outra fonte de informações sobre a
identidade do usuário.
Bloqueia ameaças conhecidas e desconhecidas
 Bloqueia uma série de ameaças conhecidas, gerais e específicas a
ICS, incluindo explorações, malware e spyware, em todas as portas,
independentemente das táticas comuns de evasão empregadas.
 Limita a transferência não autorizada de arquivos e dados
confidenciais.
 Identifica malware desconhecido, analisa-o com base em centenas de
comportamentos maliciosos e, em seguida, cria e entrega a proteção
automaticamente.
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ANEXO – VI

Aplicativo 1:
Sistema de Controle de Processo de Autuações
Sistema com características de responsividade a ser utilizado para gerir todos
os recursos de autuações e penalidades, assim como, receber do DETRAN as
autuações e penalidades e gerar arquivo de correspondência para os correios.
Para tanto o Sistema deverá:
1. Manter, guardar, e gerenciar as imagens de foto sensor, barreira eletrônica e
vídeo monitoramento para posterior consulta e impressão das mesmas, se
necessário;
2. Deverá possuir módulos de controle de processos e troca de arquivos, tais
como: cadastro, trâmite, julgamentos, parecer, emissão de documentos de
processos julgados, arquivamento e controle físico dos processos, troca de
arquivos de autuações e penalidade com o DETRAN, importação de autuações
através de arquivos magnéticos com barreiras eletrônicas,

geração de

arquivos para os CORREIOS para emissão de correspondência de autuação.
3. Permitir a elaboração de Relatórios tanto a nível operacional, quando
Gerencial, mediante customização feita pelo próprio usuário para rápida
utilização

Aplicativo 2:
Sistema de Controle de Permissões/Autorizações de Veículos;
Sistema com características de responsividade a ser utilizado para controle de
permissões e autorização de veículos que fazem transporte remunerado tanto
de carga quanto de passageiros. Caso dos táxis, ônibus, vans, caminhões e
outros.
Para tanto o Sistema deverá:
1. Controlar e manter atualizados

as

renovações

e

mudanças

de

permissionários e autorizatários, assim como o cadastro de novas permissões
e autorizações, bem como emissão de carteira;
2. Dentre os processos controlados pelo Sistema é necessário que o mesmo
apresente função para Emissão de Requerimento, Efetivação do Processo,
Tramite e Finalização do Processo.
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3. O Sistema deverá gerenciar o devido credenciamento das categorias de
Moto-Taxi, Taxi, Escolar, Fretamento e Turismo, Carga e Descarga, Carro
Lotação, Ubber e outras categorias semelhantes.
4. Permitir a elaboração de Relatórios tanto a nível operacional, quanto
gerencial, mediante customização feita pelo próprio usuário para rápida
utilização.

Aplicativo 3:
Sistema de Controle de Autuações do Transporte Público;
Sistema com características de responsividade a ser utilizado para controle de
Autuações e penalidade do transporte público coletivo de São Luís,
representado pelos consórcios.
Para tanto o Sistema deverá:
1. Possuir o controle do trâmite da Notificação até a Cobrança,
considerando eventuais contestações e julgamentos que devem ser
controlados pelo Setor específico na SMTT.
2. O Sistema também ao final do trâmite, no caso de penalidade deverá
permitir a emissão de documento de arrecadação DAM.
3. Permitir a elaboração de Relatórios tanto a nível operacional, quanto
gerencial, mediante customização feita pelo próprio usuário para rápida
utilização

Aplicativo 4:
Sistema de Controle de Atendimento do Trânsito
Sistema com características de responsividade a ser utilizado para controle de
chamadas de acidentes e outras demandas no trânsito de São Luís.
Para tanto o Sistema deverá:
1. Controlar a demanda de chamados a ser feito pelo público ao setor
competente da SMTT, permitindo a geração de um Documento
Eletrônico, com todas as informações da ocorrência.
2. Permitir o acompanhamento da Ocorrência, através do preenchimento
do documento eletrônico que inicia na abertura do chamado, passando
pelo atendimento até o arquivamento dos documentos.
3. Controlar a produtividade e/ou substituição de membros das equipes de
trabalho envolvidas para atendimento dos chamados
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4. Permitir a elaboração de Relatórios tanto a nível operacional, quanto
gerencial, mediante customização feita pelo próprio usuário para rápida
utilização.

Aplicativo 5:
Sistema de Emissão de Autorização Especial de Estacionamento
Sistema com características de responsividade a ser utilizado para o controle
de emissão de cartão de estacionamento especial.
Para tanto o Sistema deverá:
1. Atender ao público alvo, através do prévio cadastramento, especificando
cada tipo de necessidade amparada por Lei que o qualifica para utilizar
o referido benefício.
2. Permitir a especificação das classes previstas na Lei como sejam:
Idosos, Pessoas com Deficiência, Grávidas, Lactantes e Moradores de
Praia.
3. Permitir a elaboração de Relatórios tanto a nível operacional, quanto
gerencial, mediante customização feita pelo próprio usuário para rápida
utilização.
Para todos os Sistemas acima cabe os seguintes requisitos:
Segurança: Módulo de acesso ao sistema controlado por perfis de usuários,
tipos de operações permitidas, log de acesso e utilização de transações.
Interação: Sistema de uso intuitivo e de fácil operacionalização, com teclas de
atalhos para funções comuns e ajuda a partir do uso do sistema (por tela);
previsão de treinamento para manipulação do sistema.
Performance: Tempo de respostas limitado a 30 segundos para quaisquer
operações de inclusão e deleção no sistema, agilizando o atendimento ao
contribuinte.
Integração: Sistema completamente aptos à integração com atuais sistemas
da Prefeitura e/ou SMTT, com os em desenvolvimento que também devem
observar a estrutura atual adotada.
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ANEXO – VII

TERMO DE ACEITE DE SISTEMA
SISTEMA:
Objetivo:

Este
documento
formaliza
o
aceite
do
Sistema
_________________________________, conforme apresentação realizada em
nossas instalações na data de ____/____/____, considerando-o em
conformidade com as especificações e requisitos de aceitação definidos no
Anexo VI do Termo de Referência, para a Licitação Pregão Presencial Nº
_____
De ______/_____/______.
Cumpre-nos ainda informar que a Contratada deverá entregar o Sistema
________________________________ customizado num prazo máximo de
05(cinco ) dias.

Segue no aceite e concordância com a apresentação acima especificada.

São Luís (MA), ____ de __________________ de ______

____________________
CONTRATANTE
Gestor do Contrato

_____________________
CONTRATADA
Empresa Licitante
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ANEXO - VIII

QUALIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM UST’s

Quadro Resumo da Tabela de Tarefas

Item
Único
1

Resumo Geral

Quant. UST’
Por serviço

Tarefas
de
Análise
/
Desenvolvimento

Quant.
UST’s

Quant.
UST’s

Valor
Unit. UST

mês

Ano

(R$)

9

310

3.720

317,00

Quadro Resumo dos Tipos de Atividades

Item

Especificação da Atividade

A001

Execução de Scripts em Banco de Dados

A002

Desenvolvimento e Manutenção de programas / scripts

A003

Criação de procedimentos para verificação de inconsistências na base de
dados

A004

Desenvolvimento (DEMANDA) e sustentação (SUPORTE) de ambiente
de produção

A005

Desenvolvimento de métodos para melhoria do banco de dados e
facilitadores de consultas para os usuários

A006

Desenvolvimento de scripts para geração de relatórios para atendimentos
de demandas por informação

A007

Desenvolvimento e manutenção de programas/ scripts para extração de
informações do Banco de Dados de complexidade Alta

A008

Desenvolvimento e manutenção de programas/ scripts para extração de
informações de Banco de Dados

69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 050-3563/2020
Rubrica________________
___

Item

Especificação da Atividade

A009

Desenvolvimento e manutenção de programas /scripts para o cálculo de
indicadores

A010

Desenvolvimento e manutenção de programas / scripts para análise e
verificação de variáveis dos bancos de dados e suas séries históricas
com o objetivo de verificar, aprimorar e ampliar as críticas de
consistências implementadas nos sistemas do CONTRATANTE

A011

Validação e testes de rotinas e procedimentos

A012

Desenvolvimento de aplicações de legados

A013

Realização de carga dos dados dos modelos multidimensionais de
DW/DM/BI

A014

Especificação dos modelos de consultas OLAP e relatórios gerenciais

A015

Elaboração de consultas OLAP apresentação de relatórios gerenciais

A016

Elaboração de manuais e procedimentos de utilização dos serviços da TI
Institucional, bem como o descritivo das transferências de conhecimento
realizadas a Equipe Técnica

A017

Criação de ambiente

A018

DPLOY- Homologação

A019

DPLOY- Produção

A020

Geração de Consultas, Inventários e de Relatórios

AA02
1

Elaboração e atualização de um manual técnico para instalação dos
bancos de dados

AA02
2

Desenvolvimento e manutenção de programas/ scripts para conferência
da carga de dados

AA02
3

Desenvolvimento e manutenção de programas/ scripts para identificação
de duplicidade nos cadastros

AA02
4

Customização e Configuração de parâmetros de Banco de Dados
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5

Levantamento de requisitos para projetos

AA02
6

Análise técnica de novas ferramentas de desenvolvimento

Item
AA02
7
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Especificação da Atividade

Gerar e/ou customizar relatórios gerenciais

A028

Desenvolvimento de relatórios gerenciais a partir de definições feitas pela
coordenação, para extração de dados e construção de relatórios

A029

Criação de Banco de Dados

A030

Instalação e Configuração e parametrização de Banco de Dados

A031

Validar arquivos para o ambiente de produção

A032

Modelagem de Banco de Dados

A033

Análise de Sistemas

A034

Desenvolvimento de Scripts/Programação para criação de novas rotinas
e/ou procedimentos

A035

Treinamento e Acompanhamento para Multiplicadores

A036

Criação de rotinas de logs e auditoria

A037

Modernização de Acervo

A038

Integração com Sistemas de Terceiros (Importação/ Exportação /
Adequação)
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ANEXO – IX

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa [nome da empresa
fornecedora ou prestadora de serviços, em negrito], inscrita no CNPJ sob o nº
00.000.000/0001-00, estabelecida na Rua ............................, nº........., bairro
............................, na cidade de ......................, Estado de .................., realizou
à [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ nº 00.000.000/0001-00,
serviços técnicos de segurança, monitoramento de ativos, central de serviços,
interconexão segura tipo site to site VPN e gestão de Appliances através de
aplicativos e metodologias próprias de execução.

Além de serviços de modernização de Acervo com Sistema próprio de busca
pronto
para
utilização
e
desenvolvimento
de
aplicações
especificas/personalizadas.

Informamos, ainda, que a empresa exerceu suas funções de forma correta,
dentro dos prazos estabelecidos, sem termos nada que desabone sua conduta
técnica e/ou comercial.

São Luís (MA), XX de XXXX de 2019.

NOME:
CARGO:
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ANEXO – X

ESPECIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS

HARDWARE
1. Especificação Storage NAS ( 1 unidade)
Capacidade
16 TB
Interface
Gigabit Ethernet
Requisitos do sistema
• Sistemas operativos Windows® 10, Windows 8, Windows 7 ou Windows
Vista®
• Sistemas operativos Mac OS Sierra, Yosemite, Mavericks ou Mountain Lion
• Dispositivos DLNA®/UPnP® para transmissão contínua
• Router para ligação à Internet
Navegadores suportados
• Internet Explorer® 10 ou superior
• Safari® 6 ou superior
• Firefox® 30 ou superior
• Google Chrome™ 31 ou superior em plataformas Windows e Mac OS
compatíveis

2. Câmera VHD (16 unidades)
1120 B – 2,6 MM – GER 4; com fonte conversos AUT AC/DC 12,8 V 5ª – EF
1205
3. Gravador de Vídeo ( 1 unidade)
Modelo MHDX 1116 C/HD 4TB
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SOFTWARE

Especificação Antivírus – ( 100 unidades)
1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.1. REQUISITOS COMUNS
1.1.1. As soluções devem fazer parte do catálogo de produtos comercializados
e não ter sido descontinuados;
1.1.2. A solução fornecida não deve estar relacionada em listas “end of sale” e
“end of support” do site do fabricante;
1.1.3. Permitir a utilização de todas as funcionalidades, tecnologias e recursos
especificados neste termo especificados de maneira ininterrupta, irrestrita
e sem necessidade de licenciamentos ou ônus adicionais durante o prazo
de vigência do contrato.
1.1.4. Todas as licenças referentes aos sistemas operacionais, bancos de
dados e softwares componentes da solução adquirida, inclusive os que
forem implantados em ambiente virtualizado, devem estar em nome da
CONTRATANTE, legalizado, não sendo admitidas versões “shareware”
ou “trial”;
1.1.5. A solução deverá ser composta de todos componentes necessários à
sua completa instalação, configuração e operação, bem como a
respectiva garantia;
1.1.6. Deverão ser fornecidos todas as documentações e manuais técnicos
completos necessários à instalação, configuração e operação da solução;
A documentação e manuais técnicos deverão estar em Português.
Deverão ser fornecidos materiais técnicos e manuais em formato digital
que permita a importação para base de conhecimento online (Microsoft
Word, PDF, HTML, etc);
1.1.7. A solução deverá ter capacidade para operar com todas as capacidades
e funções solicitadas neste termo, inclusive com mais de uma capacidade
ou função simultaneamente.
1.2. ITEM 1 – SOLUÇÃO ANTIVÍRUS
1.2.1. Deve suportar os seguintes requisitos mínimos:
1.2.1.1.
Reputação de Arquivos, tanto locais como no acesso web;
1.2.1.2.
IPS de Próxima Geração (Next Generation IPS);
1.2.1.3.
Proteção de Navegadores (Browser Protection);
1.2.1.4.
Aprendizado de Máquinas (Machine Learning);
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1.2.1.5.
Análise Comportamental (Behavioral Analysis);
1.2.1.6.
Mitigação da Exploração de Memória (Memory Exploit Mitigation);
1.2.1.7.
Controle de Aplicações (Application Control);
1.2.1.8.
Controle de Dispositivos (Device Control);
1.2.1.9.
Emulação para Malware (Emulation for Malware);
1.2.1.10.
Mitigação de Exploração de Vulnerabilidades em aplicações
conhecidas (Exploit Mitigation).
1.2.2. Deve ter a capacidade de implementar a funcionalidade de "Machine
Learning" utilizando como fonte de aprendizado a rede de inteligência do
fabricante, correlacionando no mínimo as seguintes técnicas de proteção
com os vetores de ataques, identificando não somente os aspectos
maliciosos, como também as características de boa pontuação:
1.2.2.1.
Exploração de navegadores com reputação de URL;
1.2.2.2.
Websites infectados com reputação de URL;
1.2.2.3.
Office Exploits com reputação de URL;
1.2.2.4.
Arquivos anexos com reputação de arquivos;
1.2.2.5.
Download de arquivos com reputação de arquivos;
1.2.2.6.
Instalação de software com as técnicas de SAPE — Static
Attribute Protection Engine;
1.2.2.7.
Instalação de software com as técnicas de Malheur;
1.2.2.8.
Cópia de arquivos com as técnicas de SAPE — Static Attribute
Protection Engine;
1.2.2.9.
Cópia de arquivos com as técnicas de Malheur;
1.2.2.10.
Execução do instalador de software com classificação
comportamental do instalador (boa e ruim);
1.2.2.11.
Execução do malware de software com classificação
comportamental do instalador (boa e ruim);
1.2.2.12.
A funcionalidade de "Machine Learning" deve trabalhar baseado
no mínimo nas seguintes premissas:
1.2.2.12.1. Atualização da base de reputação das URL's com a periodicidade
mínima de 2,5 horas;
1.2.2.12.2. Bloqueio de URL's de má reputação;
1.2.2.12.3. Bloqueio das instruções de "Command & Control";
1.2.2.12.4. Atualização da base de reputação de Arquivos com a
periodicidade mínima de 2,5 horas;
1.2.2.12.5. Bloqueio das ameaças polimorfas mesmo que arquivos
desconhecidos;
1.2.2.12.6. Prevenção de Falso Positivos;
1.2.2.12.7. Bloqueio de malwares desconhecidos e suas variantes;
1.2.2.12.8. Implementar a classificação comportamental dos arquivos;
1.2.2.12.9. “Aprendizado” a partir dos indicadores de compromisso (IOC).
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1.2.3. A funcionalidade de "Machine Learning" deve ter a capacidade de
implementar uma análise em tempo real correlacionando entre:
1.2.3.1.
Veredicto das análises entre usuários da plataforma de segurança
do mesmo fabricante;
1.2.3.2.
Arquivos de softwares mundialmente espalhados na rede mundial
de computadores;
1.2.3.3.
Sites Web mundialmente espalhados pela rede mundial de
computadores.
1.2.4. A funcionalidade de emulação para malware deve a partir do software de
proteção de endpoint, implementar a emulação em um ambiente virtual
(local) possibilitando detectar e impedir as técnicas de evasão de
detecção, mesmo que utilizando polimorfismo no seu empacotamento;
1.2.5. A funcionalidade de emulação para malware deve ter suporte para as
plataformas Windows (32 e 64 bits) e Linux (64 bits);
1.2.6. O software de proteção dos endpoints deve ter a funcionalidade
específica de impedir as técnicas de manipulação e randomização de
memória impossibilitando a exploração de vulnerabilidades em
aplicações, para no mínimo:
1.2.6.1.
Adobe PDF;
1.2.6.2.
Flash;
1.2.6.3.
Java;
1.2.6.4.
Navegadores (Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome e
Firefox).
1.2.7. O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de impedir os
ataques direcionados mesmo que utilizando as vulnerabilidades de dia
zero, mitigando no mínimo os conhecidos comportamentos de exploração
de vulnerabilidades:
1.2.7.1.
SEHOP - Structured Exception Handler Overwrite Protection;
1.2.7.2.
Heap Spray (Exploits que iniciam através do HEAP);
1.2.7.3.
Java Exploit Protection.
1.2.8. O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de bloquear
exploits que trabalham em nível de "shell code", assim como, implementar
a funcionalidade de "virtual patching" para as aplicações;
1.2.9. O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de
implementar integração entre a gerência central com plataformas de
terceiros, possibilitando no mínimo:
1.2.9.1.
Capturas de Login e Logout na Gerência Central;
1.2.9.2.
Captura dos detalhes das máquinas protegidas;
1.2.9.3.
Captura dos detalhes de Domínios implementados pelo software;
1.2.9.4.
Captura dos detalhes de Grupos implementados pelo software;
1.2.9.5.
Captura da lista de "Fingerprint" de aplicações (Blacklisting);
1.2.9.6.
Captura da atualização da lista de "Fingerprint" de aplicações
(Blacklisting);
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1.2.9.7.
Captura dos detalhes das políticas aplicadas;
1.2.9.8.
Captura das atualizações dos detalhes das políticas aplicadas;
1.2.9.9.
Captura da lista dos usuários administradores da solução;
1.2.9.10.
Criação de novos administradores da solução;
1.2.9.11.
Capacidade de mover clientes de endpoints entre grupos lógicos.
1.2.10.
O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de
receber instruções de comando e ações diretamente do módulo de
proteção contra ataques de APT (Advanced Persistent Threats), sem a
necessidade de interpretação pelo gerenciador do endpoint, possibilitando
ações mais rápidas, assertivas e minimizando falsos positivos;
1.2.11.
A solução deve ter capacidade de implementar técnicas de EDR
(Endpoint Detection and Response), possibilitando detecção e
investigação nos endpoints com atividades suspeitas;
1.2.12.
Deve possuir Console de Gerenciamento Centralizado:
1.2.12.1.
O gerenciamento deve estabelecer uma correlação de eventos
entre os softwares gerenciados, possibilitando priorização nas ações a
serem tomadas;
1.2.12.2.
Administração centralizada por console única de gerenciamento
acessível através de tecnologia Web HTTPS;
1.2.12.3.
As configurações do Antivírus, AntiSpyware, Firewall, Proteção
Contra Intrusos, Controle de Dispositivos e Controle de Aplicações
deverão ser realizadas para máquinas físicas e virtuais através da
mesma console;
1.2.12.4.
A solução que será implantada para prestar os serviços deverá
funcionar com agente único a ser instalado em estação de trabalho,
servidores físicos e virtuais a fim de diminuir o impacto ao usuário final;
1.2.12.5.
Deve possuir mecanismo de comunicação (via push) em tempo
real entre servidor e clientes, para entrega de configurações e
assinaturas;
1.2.12.6. Deve possuir mecanismo de comunicação randômico (via pull) em
tempo determinado pelo administrador entre o cliente e servidor, para
consulta de novas configurações e assinaturas evitando sobrecarga
de rede e servidor;
1.2.12.7. Permitir a divisão lógica dos computadores, dentro da estrutura de
gerenciamento, em sites, domínios e grupos, com administração
individualizada por domínio;
1.2.12.8. O servidor de gerenciamento deverá possuir compatibilidade para
instalação nos sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2008,
2008 R2 ou superior;
1.2.12.9. O servidor de gerenciamento deverá possuir compatibilidade para
instalação em sistemas operacionais 32 bits e 64 bits suportando, no
mínimo, ambiente virtual VMware e Microsoft Hyper-V;
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1.2.12.10. Possuir integração com LDAP, inclusive com o serviço de diretório
Microsoft Active Directory, para importação da estrutura
organizacional e autenticação dos Administradores;
1.2.12.11. Possibilidade de aplicar regras diferenciadas baseando-se na
localidade lógica da rede;
1.2.12.12. Permitir que a localidade lógica da rede seja definida pelo
conjunto dos seguintes itens:
1.2.12.12.1. IP e range de IP;
1.2.12.12.2. Endereço de Servidores de DNS, DHCP e WINS;
1.2.12.12.3. Conexão com o servidor de gerência;
1.2.12.12.4. Conexões de rede como VPN, Ethernet e Wireless.
1.2.12.13. Possibilidade de aplicar regras diferenciadas por grupos de
usuários e máquinas;
1.2.12.14. Possuir a funcionalidade e recursos para a criação e
agendamento periódicos de backups da base de dados ou fornecer
uma ferramenta para tal finalidade;
1.2.12.15. Permitir a instalação de Servidores de Gerenciamento adicionais
fornecendo assim a possibilidade de trabalhar em modo de Load
Balance e Failover;
1.2.12.16. Possuir na solução replicação nativa do Banco de Dados entre os
Servidores de Gerenciamento com opção de customização do
conteúdo à ser replicado (Assinaturas, Pacotes de Instalação, Políticas
e Logs);
1.2.12.17. Possibilidade de instalação dos clientes em servidores, estações
de trabalho e máquinas virtualizadas de forma remota via console de
gerenciamento com opção de remoção de soluções previamente
instaladas;
1.2.12.18. Permitir a instalação remota do software por Group Policy (GPO),
Web e via console de gerenciamento;
1.2.12.19. Descobrir automaticamente as estações da rede que não
possuem o cliente instalado;
1.2.12.20. Fornecer ferramenta de pesquisa de estações e servidores da
rede que não possuem o cliente instalado com opção de instalação
remota;
1.2.12.21. Fornecer atualizações do produto e das definições de vírus e
proteção contra intrusos;
1.2.12.22. O console de gerenciamento deve permitir travar as configurações
por senha nos clientes, definindo permissões para que somente o
administrador possa alterar as configurações, desinstalar ou parar o
serviço do cliente;
1.2.12.23. A console de gerenciamento deve permitir ao administrador travar
separadamente os itens e cada um dos subitens de acesso as
configurações do cliente;
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1.2.12.24. Capacidade de criação de contas de usuário com diferentes níveis
de acesso de administração e operação;
1.2.12.25. Instalação e atualização do software sem a intervenção do
usuário;
1.2.12.26. Possibilidade de configurar o bloqueio da desinstalação,
desabilitar o serviço do cliente, importar e exportar configurações e
abrir a console do cliente, por senha;
1.2.12.27. Utilizar comunicação segura (criptografada) entre o servidor de
gerenciamento e o cliente gerenciado;
1.2.12.28. Deverá fornecer acesso gráfico aos problemas, eventos e alertas
detectados, com opção de salvaguardar os logs ou direcioná-los para
um servidor syslog, além de oferecer mecanismos de emissão de
alarmes via correio eletrônico, syslog e traps SNMPv3;
1.2.12.29. Todos os eventos gerados pela solução devem ser armazenados
por um período configurável;
1.2.12.30. Deverá ser possível a criação, edição, habilitação, desativação e
deleção de alertas customizados, com emissão via SNMPv3, para
integração com outros sistemas de gerenciamento;
1.2.12.31. Deverá possuir integração com sistemas SIEM, para possibilitar
coleta de logs de gerenciamento e correlação em “real-time”;
1.2.13.
Atualização de Vacinas:
1.2.13.1.
Atualização incremental, remota e em tempo real das vacinas do
Antivírus e mecanismo de verificação (Engine) dos clientes da rede;
1.2.13.2.
Permitir criar planos de distribuição das atualizações via
comunicação segura entre cliente e Servidores de Gerenciamento, Site
do fabricante, Via Servidor de atualização interno e podendo eleger
qualquer cliente gerenciado para distribuição das atualizações;
1.2.13.3.
Permitir eleger qualquer cliente gerenciado como um servidor de
distribuição das atualizações com opção de controle de banda,
quantidades de definições espaço em disco utilizado, podendo eleger
mais de um cliente para esta função;
1.2.13.4.
Atualização remota e incremental da versão do software cliente
instalado;
1.2.13.5.
Nas atualizações das configurações e das definições de vírus não
poderá utilizar scripts de login, agendamentos ou tarefas manuais ou
outros módulos adicionais que não sejam parte integrante da solução e
sem requerer reinicialização do computador ou serviço para aplicá-la;
1.2.13.6.
Atualização automática das assinaturas do servidores de
gerenciamento e clientes via Internet, com periodicidade mínima diária;
1.2.13.7.
Capacidade de voltar qualquer vacina e assinatura anterior
armazenadas no servidor, utilizando opção e comando do console
podendo utilizar a arquitetura de grupos lógicos do console;
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1.2.13.8.
Possuir um único e mesmo arquivo de vacina de vírus para todas
as plataformas Windows e versões do antivírus.
1.2.14.
Quarentena:
1.2.14.1.
Possuir funcionalidades que permitam o isolamento (área de
quarentena) de arquivos contaminados por códigos maliciosos que não
sejam conhecidos ou que não possam ser reparados em um servidor
central da rede;
1.2.14.2.
Possibilidade de adicionar manualmente arquivos na quarentena
do cliente com opção de restrições na console de gerenciamento;
1.2.14.3.
Envio automático dos arquivos da área de isolamento para o
fabricante, via protocolo seguro, onde este será responsável por gerar a
vacina, automaticamente, sem qualquer tipo de intervenção do
administrador. O recebimento da vacina deverá ocorrer da mesma forma
que foi enviada e logo em seguida deverá ser aplicada nas estações de
trabalho;
1.2.15.
Cliente Gerenciado
1.2.15.1.
Deve ter a capacidade de compor de forma nativa com a solução
de APT do mesmo fabricante, sem a necessidade da implementação de
scripts, utilizando apenas configurações realizadas no console padrão do
produto;
1.2.15.2.
Suportar máquinas com arquitetura 32-bit e 64-bit;
1.2.15.3.
O cliente para instalação em estações de trabalho deverá possuir
compatibilidade com no mínimo os sistemas operacionais:
1.2.15.3.1. Windows 7 ou superior;
1.2.15.3.2. Debian 8.0 ou superior;
1.2.15.3.3. Ubuntu 16.04 LTS ou superior.
1.2.15.4.
O cliente para instalação em servidores deverá possuir
compatibilidade com os sistemas operacionais:
1.2.15.4.1. Windows 2008 e superiores;
1.2.15.4.2. Debian;
1.2.15.4.3. Ubuntu Server;
1.2.15.4.4. CentOS 6 e superiores.
1.2.16.
Deve possuir funcionalidade de Firewall e de Detecção e Proteção
de Intrusão (IDS\IPS) com as funcionalidades:
1.2.16.1.
Suporte aos protocolos TCP, UDP e ICMP;
1.2.16.2.
Reconhecimento dos tráficos DNS, DHCP e WINS com opção de
bloqueio;
1.2.16.3.
Possuir proteção contra exploração de buffer overflow;
1.2.16.4.
Possuir proteção contra ataques de Denial of Service (DOS), PortScan e MAC Spoofing;
1.2.16.5.
Possibilidades de criação de assinaturas personalizadas para
detecção de novos ataques;
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1.2.16.6.
Possibilidade de agendar a ativação da regra de Firewall;
1.2.16.7.
Possibilidade de criar regras diferenciadas por aplicações;
1.2.16.8.
Possibilidade de reconhecer automaticamente as aplicações
utilizadas via rede baseado no fingerprint do arquivo;
1.2.16.9.
Proteger o computador através da criação de uma impressão
digital para cada executável existente no sistema, para que somente as
aplicações que possuam essa impressão digital executem no
computador;
1.2.16.10. Funcionalidade de Whitelist e Blacklist para o recurso de
Impressão digital para os executáveis, possibilitando bloquear todos os
executáveis da lista ou só liberar os executáveis da lista;
1.2.16.11. Permitir criação de zona confiável, permitindo que determinados
IPs, protocolos ou aplicações se comuniquem na rede;
1.2.16.12. Bloqueio de ataques baseado na exploração da vulnerabilidade;
1.2.16.13. Gerenciamento integrado à console de gerência da solução.
1.2.17.
Funcionalidade de Antivírus e AntiSpyware:
1.2.17.1.
Proteção em tempo real contra vírus, trojans, worms, cavalos-detróia, spyware, adwares e outros tipos de códigos maliciosos;
1.2.17.2.
Proteção anti-spyware deverá ser nativa do próprio antivírus, ou
seja, não dependente de plugin ou módulo adicional;
1.2.17.3.
As configurações do anti-spyware deverão ser realizadas através
da mesma console de todos os itens da solução;
1.2.17.4.
Permitir a configuração de ações diferenciadas para cada
subcategoria de riscos de segurança (Adware, Discadores, Ferramentas
de hacker, Programas de brincadeiras, Acesso remoto, Spyware,
Trackware e outros);
1.2.17.5.
Permitir a configuração de duas ações, primária e secundária,
executadas automaticamente para cada ameaça, com as opções de:
somente alertar, limpar automaticamente, apagar automaticamente e
colocar em quarentena;
1.2.17.6.
Permitir a criação de listas de exclusões com informação da
severidade, impacto e grau de remoção da ameaça nos níveis baixo,
médio e alto, onde os riscos excluídos não serão verificados pelo
produto;
1.2.17.7.
Permitir configurar a verificação contra ameaças para ser
executada de maneira manual, agendada e em Tempo Real
detectando ameaças no nível do Kernel do Sistema Operacional
fornecendo a possibilidade de detecção de Rootkits;
1.2.17.8.
Permitir configurar a verificação contra ameaças com a
possibilidade de selecionar uma máquina ou grupo de máquinas para
rastrear com periodicidade mínima diária;
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1.2.17.9.
Permitir configurar a verificação contra ameaças com a
possibilidade de selecionar uma máquina ou grupo de máquinas para
rastrear;
1.2.17.10. Implementar intervalos de tempo para início de verificações
agendadas de forma a reduzir impacto em ambientes virtuais;
1.2.17.11. Verificação de vírus nas mensagens de correio eletrônico, pelo
antivírus da estação de trabalho, suportando clientes Outlook e
POP3/SMTP;
1.2.17.12. Capacidade de detecção em tempo real de vírus novos,
desconhecidos pela vacina com opção da sensibilidade da detecção
(baixo, médio e alto);
1.2.17.13. Capacidade de identificação da origem da infecção, para vírus
que utilizam compartilhamento de arquivos como forma de propagação
informando nome ou IP da origem com opção de bloqueio da
comunicação via rede;
1.2.17.14. Possibilidade de bloquear verificação de vírus em recursos
mapeados da rede, por senha;
1.2.17.15. Possuir funcionalidades de otimização
de
verificação
(scaneamento) em ambientes virtuais, contemplando, no mínimo, as
soluções de virtualização VMWare e Microsoft Hyper-V, para no
mínimo:
1.2.17.15.1. Diferenciação automática entre máquinas físicas e virtuais,
possibilitando aplicar as funcionalidades específicas para as
máquinas virtuais;
1.2.17.15.2. Proteção com as mesmas funcionalidades aplicáveis em
máquinas físicas, para no mínimo:
1.2.17.15.2.1.
Proteção de Antivírus e AntiSpyware;
1.2.17.15.2.2.
Proteção de heurística e reputação de arquivos em tempo
real (realtime);
1.2.17.15.2.3.
Proteção de IPS de rede e "host";
1.2.17.15.2.4.
Controle de dispositivos e aplicações;
1.2.17.15.3. Cache local na reputação de arquivos, possibilitando não varrer
arquivos categorizados como não maliciosos e já escaneados
anteriormente;
1.2.17.15.4. Capacidade de verificar "templates" de máquinas virtuais,
excluindo da operação de varredura todos os arquivos categorizados
como confiáveis existentes na máquina virtual utilizada como origem
(template);
1.2.17.16. Capacidade de implementar varreduras otimizadas em máquinas
físicas e virtuais, onde o arquivo verificado pela varredura uma vez,
não será verificado novamente, até que ocorra alguma alteração no
mesmo;
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1.2.17.17. Capacidade de realizar monitoramento em tempo real (real-time)
por heurística correlacionando com a reputação de arquivos;
1.2.17.18. Capacidade de verificar a reputação de arquivos, correlacionando
no mínimo às seguintes características:
1.2.17.18.1. Origem confiável;
1.2.17.18.2. Origem não confiável;
1.2.17.18.3. Tempo de existência do arquivo na internet;
1.2.17.18.4. Comportamento do arquivo;
1.2.17.18.5. Quantidade mínima de usuários que baixaram o arquivo da
internet.
1.2.17.19. Capacidade de implementar regras distintas por grupo (ex.
Departamento), a partir do resultado da reputação, em conjunto com o
correlacionamento da quantidade de utilizadores do arquivo e tempo de
existência do mesmo;
1.2.17.20. Possuir funcionalidades que permitam o isolamento (área de
quarentena) de arquivos contaminados por códigos maliciosos que não
sejam conhecidos ou que não possam ser reparados no cliente;
1.2.17.21. Possuir funcionalidades que permitam a inclusão manual em
isolamento (área de quarentena) de arquivos a serem enviados e
vistoriados pelo centro de pesquisa do fabricante;
1.2.17.22. Permitir configurar ações a serem tomadas na ocorrência de
ameaças, incluindo Reparar, Deletar, Mover para a Área de Isolamento
e Ignorar;
1.2.17.23. Possuir funcionalidades que permitam a detecção e reparo de
arquivos contaminados por códigos maliciosos mesmo que sejam
compactados nos formatos ZIP, ARJ, LHA, RAR, TAR, GZIP e
Microsoft Compress, no mínimo em 10 níveis de compactação;
1.2.17.24. Capacidade de remoção automática total dos danos causados por
spyware, adwares e worms, como limpeza do registro e pontos de
carregamento, com opção de terminar o processo e terminar o serviço
da ameaça no momento de detecção;
1.2.17.25. Criar uma cópia backup do arquivo suspeito antes de limpá-lo;
1.2.17.26. Gerenciamento integrado à console de gerência da solução;
1.2.17.27. Possibilitar a criação de um disco (CD ou DVD) inicializável para
verificação e remoção de ameaças sem a necessidade de carregar o
Sistema Operacional do cliente;
1.2.17.28. Capacidade de executar varreduras em tempo real (real time)
contra ataques dirigidos à vulnerabilidades do navegador (browser);
1.2.17.29. Detecção e remoção de vírus de macro em tempo real;
1.2.18.

Detecção Proativa de reconhecimento de novas ameaças:
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1.2.18.1.
Funcionalidade de detecção de ameaças desconhecidas que
estão em memória por comportamento dos processos e arquivos das
aplicações;
1.2.18.2.
Não utilizar a assinatura de vírus para esta funcionalidade e
fornecer assinatura periódicas da técnica de detecção;
1.2.18.3.
Capacidade de detecção de keyloggers, Trojans, spyware e
Worms por comportamento dos processos em memória, com opção da
sensibilidade distintas da detecção;
1.2.18.4.
Reconhecimento comportamento malicioso de modificação da
configuração de DNS e arquivo Host;
1.2.18.5.
Possuir a funcionalidade de exclusão de detecção diferenciada do
recurso de Antivírus;
1.2.18.6.
Possibilidade de habilitar o recurso de correlacionamento da
funcionalidade de detecção Pró-Ativa com a base de reputação do
fabricante;
1.2.18.7.
Capacidade de detecção de Trojans e Worms por comportamento
dos processos em memória, com opção da sensibilidade distintas da
detecção;
1.2.18.8.
Possibilidade de agendar o escaneamento da detecção Pró-Ativa
com periodicidade mínima por minuto e em todos os novos processos;
1.2.19.
Funcionalidade de Controle de Dispositivos e Aplicações:
1.2.19.1.
Gerenciar o uso de dispositivos USB e CD/DVD, através de
controles de leitura/escrita/execução do conteúdo desses dispositivos e
também sobre o tipo de dispositivo permitido (ex: permitir mouse USB e
bloquear disco USB);
1.2.19.2.
Controlar o uso de dispositivos com comunicação infravermelho,
firewire, portas seriais e paralelas, através de mecanismos de
permissão e bloqueio identificando pelo "Class ID" e pelo "Device ID"
do Dispositivo;
1.2.19.3.
Permitir criar políticas de bloqueio de dispositivos baseadas na
localização atual da estação;
1.2.19.4.
Gerenciamento integrado a console de gerência da solução;
1.2.19.5.
Oferecer proteção para o sistema operacional, permitindo a
definição de controles de acesso (escrita/leitura) para arquivos,
diretórios, chaves de registro e controle de processos;
1.2.19.6.
Permitir o bloqueio do uso de aplicações baseado em nome,
diretório e hash da aplicação;
1.2.19.7.
O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de
implementar controle de dispositivos para leitura, escrita e execução
em Windows 7 e superiores, para no mínimo:
1.2.19.7.1. USB;
1.2.19.7.2. Firewire;
1.2.19.7.3. CD/DVD/BR;
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1.2.19.7.4. SD Card;
1.2.19.7.5. eSATA.
1.2.19.8.
O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de
implementar controle de dispositivos para Windows 7 e superiores,
possibilitando regras de "white list" e "black list" utilizando expressões
regulares, assim como, possibilidade de implementar teste de regras
sem impactar na produção;
1.2.19.9.
O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de
implementar controle de dispositivos para Windows 7 e superiores,
possibilitando administração por parte dos usuários e administração
remota, com a possibilidade de monitoração e relatórios a partir da
console de administração;
1.2.20.
As funcionalidades de emissão de Relatórios e Monitoramento da
solução deve possuir:
1.2.20.1.
Pelo menos 25 tipos de relatórios diferentes, permitindo a
exportação para os formato PDF e HTML;
1.2.20.2.
Recursos do relatório e monitoramento deverão ser nativos da
própria console central de gerenciamento;
1.2.20.3.
A capacidade de exibir a lista de servidores e estações que
possuam o antivírus instalado, contendo informações como nome da
máquina, usuário logado, versão do antivírus, versão do engine, data
da vacina, data da última verificação e status, etc.);
1.2.20.4.
A capacidade de Geração de relatórios, estatísticos e gráficos
contendo no mínimo os seguintes tipos pré-definidos:
1.2.20.4.1. As 10 máquinas com maior ocorrência de códigos maliciosos;
1.2.20.4.2. Os 10 usuários com maior ocorrência de códigos maliciosos;
1.2.20.4.3. Localização dos códigos maliciosos;
1.2.20.4.4. Sumários das ações realizadas;
1.2.20.4.5. Número de infecções detectadas diário, semanal e mensal;
1.2.20.4.6. Códigos maliciosos detectados.
1.2.21.
Console avançada de distribuição e Relatórios
1.2.21.1.
Console de gerenciamento via tecnologia Web (HTTP e HTTPS)
independente da console central da solução;
1.2.21.2.
Possibilidade de executar inventário do ambiente e descobrir os
antivírus e respectivas versões;
1.2.21.3.
Detectar e desinstalar soluções de antivírus de no mínimo o
seguinte fabricante:
1.2.21.3.1. F-Secure;
1.2.21.3.2. Kaspersky;
1.2.21.3.3. McAfee;
1.2.21.3.4. Sophos;
1.2.21.3.5. Symantec;
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1.2.21.3.6. Trend Micro.
1.2.21.4.
Criar tarefas de migração baseadas no resultado do inventário de
antivírus;
1.2.21.5.
Permitir agendamento e implementar controle de banda para
minimizar impacto na rede durante o processo de instalação em clientes;
1.2.21.6.
Possibilidade de recuperar instalação em clientes em caso de
falha;
1.2.21.7.
Oferecer relatórios avançados através da criação de cubos OLAP
e tabelas Pivot;
1.2.21.8.
Os seguintes cubos devem ser disponibilizados para criação de
relatórios:
1.2.21.8.1. Alertas;
1.2.21.8.2. Clientes;
1.2.21.8.3. Políticas;
1.2.21.8.4. Rastreamento;
1.2.21.9.
Exportar os relatórios criados nos formatos PDF e HTML.
1.2.22.
Funcionalidades do Controle de Acesso à Rede:
1.2.22.1.
Deve possibilitar a colocação dos equipamentos em quarentena,
restringindo o acesso à rede para aqueles computadores que não
estiverem em conformidade com as políticas, para no mínimo as
seguintes premissas:
1.2.22.1.1. Computador deve possuir antivírus, atualizado e ativo;
1.2.22.1.2. Computador deve possuir firewall ativo;
1.2.22.1.3. Computador deve possuir anti-spyware, atualizado e ativo;
1.2.22.1.4. Computador deve possuir patches instalados, ativos e
atualizados.
1.2.22.2.
Deve ter a capacidade de iniciar à auto-remediação do
computador que falhou a auditoria, ou seja, corrigir os pontos onde a
verificação especificada pelo administrador falhou;
1.2.22.3.
Deve ter a capacidade de alterar automaticamente as regras de
firewall nos clientes que falharam na política restringindo o acesso à
rede;
1.2.22.4.
A auto remediação deve suportar download de programas e
arquivos por links de HTTP, FTP e UNC;
1.2.22.5.
Deve ter a possibilidade de notificação customizada para o
usuário com diferentes ícones e como erro, informação e notificação;
1.2.22.6.
Deve ter a possibilidade de não aceitar a comunicação ponto a
ponto entre máquinas que não utilizam o agente (Máquinas não
gerenciadas);
1.2.22.7.
Deve ter a possibilidade de não aceitar a comunicação ponto a
ponto entre máquinas que não estiverem em conformidade com as
políticas do controle de acesso à rede;
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)

Orde
m
01

Solução

Quant.

Unida
de

Valor
Unitário
(R$)

Valor Anual
(R$)

Gestão de Compliance
e Adequação a NBR
ISO 27001
12

Mês

20.560,00

246.720,00

Monitoramento de
Ativos

12

Mês

16.750,00

201.000,00

Backup em Nuvem sem
Limite de Transferência

12

Mês

1.650,00

19.800,00

04

Central de Serviços

12

Mês

9.820,00

117.840,00

05

Link de enlace ponto a
ponto

12

Mês

1.320,00

15.840,00

Hospedagem
Servidores Linux

12

Mês

132,00

1.584,00

Gestão de
Conhecimento

3.720

UST

330,00

1.227.600,00

Aquisição de Ativos de
Rede instalados

01

Mês

26.390,00

26.390,00

VALOR TOTAL ANUAL

R$ 1.854.002,33

02
03

06
07
08
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, QUE ENTRE
SI CELBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pelo presente instrumento contratual, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO LUIS,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 73.772.147/0001-73, com
sede na Av. Daniel de La Touche, n° 400 - Ipase, nesta cidade de São Luís, Capital do
Estado do Maranhão, neste ato representada por seu titular, Sr. ISRAEL PETHROS,
inscrito no CPF sob nº 956.010.663-53, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
xxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inscrição Estadual nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede
estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada na forma de seu Ato
Constitutivo, por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, profissão, estado civil, portador da
Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxx, expedida pela xxxxxxxx e inscrito (a) no CPF
(MF) sob o nº xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual,
que se regerá pelas Leis n.º 10.520|2002 e 8.666/93, e suas alterações, bem
como pela legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação
visando atender as demandas da Central de serviços, Monitoramento, Operação da
Central de Controle, Hospedagem, Desenvolvimento/Implantação de aplicativos, de
forma continuada, além de modernização de documentos, sendo todas as atividades
como forma de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes, conforme especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA acostado
ao Processo n° 050-3563/2020 (PRD n° 001/2020), bem como no Edital do
(modalidade licitatória adotada) Nº xxx/2020-CPL/PMSL, parte integrante deste
instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES - As
quantidades do objeto desta contratação estão descritas na cláusula terceira e suas
especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital,
parte integrante deste instrumento.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor estimado do objeto do presente Contrato corresponde a: R$ _____(___),
conforme descrição detalhada a seguir:

Ordem

Solução

Quant.

Unidade

Valor
Unitário
(R$)

01

Gestão Compliance e
Adequação a NBR ISSO 12
27001

Mês

02

Monitoramento
Ativos

12

Mês

03

Backup em Nuvem sem
12
Limite de Transferência

Mês

04

Central de Serviços

12

Mês

05

Link de enlace ponto a
12
ponto

Mês

06

Hospedagem
Servidores Linux

12

Mês

07

Gestão
Conhecimento

3.240

UST

08

Aquisição de Ativos de
01
Rede instalados

de

de

Valor Anual
(R$)

Mês
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão a conta da seguinte
dotação orçamentária:
Projeto/Atividade: 16101.0412204062.174.3.3.90.40.0100000000 – Custeio
e Investimento
Elemento de Despesa: 40
Fonte: 0100000000
4.2. Foi emitida Nota de Empenho de nº ______ datada de __________ no valor de
R$ _____ (________).
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO
5.1. O objeto desta contratação será realizado através de execução indireta pelo
regime de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "b"
da Lei Federal nº 8.666/93.
5.2. A forma de execução exigida para o objeto deste Contrato encontra-se detalhada
e disposta no Termo de Referência, Anexo do Edital.
5.3. DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato.
5.4. DA PROPRIEDADE, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, SIGILO E
RESTRIÇÕES
O direito de propriedade, transferência de conhecimento, sigilo e restrições das
informações referentes ao objeto desta contratação, estão previstos no Anexo II, do
contrato.
5.5. DO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE
A CONTRATADA, através de seu representante, deverá assinar o Acordo de
Confidencialidade, conforme estabelecido no Anexo 1, do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS
6.1. DE VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura podendo a critério da Administração, ser prorrogado até o limite de 48
(quarenta e oito) meses, conforme art. 57, inciso IV da Lei 8.666/1993.
6.2. DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá estar apta a atender os chamados do CONTRATANTE a partir
da emissão da Ordem de Serviço.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACEITE E HOMOLOGÃO
Os serviços prestados serão avaliados e homologados de acordo com os relatórios
emitidos pela CONTRATADA para os chamados executados. Os relatórios devem ser
claros e suficientemente detalhados a fim de documentar detalhadamente os
problemas existentes e como foi feita a resolução. Relatórios incompletos, simples,
sucintos não serão admitidos e implicarão o “não aceite” da fatura mensal.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução do objeto contratado em estreita
observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações
técnicas e obrigações contidas no Edital e seus Anexos e em sua Proposta Técnica e
Comercial, além das constantes dos artigos 55, inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei
8.666/1993 assumindo-as integralmente.
8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA, além da constante do art. 66 da Lei
Federal nº 8.666/1993, as especificadas do Termo de Referência, e ainda:
8.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e
padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da
legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo órgão interessado, conforme o disposto no art. 70 da Lei nº
8.666/1993.
8.2.2. Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas no
Edital, no Termo de Referência e outras estabelecidas neste Contrato.
8.2.3. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos necessários.
8.2.4. Aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os acréscimos ou supressões, que
se fizerem necessários no serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, consoante o disposto no art.65, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/1993.
8.2.5. Obrigar-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
8.2.6. Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.
8.2.6.1. Na hipótese de ser constatada a inadimplência das condições contidas
no item anterior, a CONTRATADA será notificada para regularização no prazo
definido pela Administração, sob pena de rescisão.
8.2.7. Nos aditamentos ao Contrato, a CONTRATADA, após a comunicação para
assinatura do respectivo termo, terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para devolve-lo ao
CONTRATANTE, e se houver alteração dos representantes da CONTRATADA, deverá
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enviar juntamente o novo documento, no qual confere os poderes, devidamente
autenticado, conforme as condições e qualificações jurídicas exigidas.
8.2.8. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição
social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de
endereço, sob pena de infração contratual.
CLÁUSULA NONA– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do artigo 66 da Lei
Federal nº 8.666/93, as especificadas no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital e
ainda:
9.1.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto contratado.
9.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
9.1.3. Efetuar a análise do documento de cobrança, atestar em tempo hábil, e
encaminhar ao setor competente para a realização do pagamento.
9.1.4. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
10.1. A responsabilidade pela gestão e fiscalização da execução deste Contrato ficará a
cargo de servidor indicado, o qual será responsável pelo recebimento e atesto do
documento de cobrança, conforme art. 67, lei n° 8.666/93.
10.2. A fiscalização deste Contrato será realizada por servidor a ser indicado pelo Sr.
Secretário ou pessoa por ele designada.
10.3. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estarão definidas em Portaria do
CONTRATANTE, publicada no Diário Oficial do Município de São Luís, bem como as
previstas no Edital e Anexos e neste instrumento.
10.4. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte
da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por
escrito ao órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para
que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência, bem
como neste Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por
sua omissão.
10.5. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da
integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO
11.1. DO DOCUMENTO DE COBRANÇA
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11.1.1. A CONTRATADA deve apresentar documento de cobrança eletrônico e mensal,
emitido em moeda corrente nacional, juntamente com os respectivos relatórios em
formato digital (MS Word ou Adobe Acrobat), separando os valores relativos aos
serviços prestados , bem como a cobrança deverá vir acompanhada de relatórios
consolidados dos serviços com as respectivas quantidades de horas consumidas.
11.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança
a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:
a) Declaração de optante do Simples Nacional (se couber).
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, incluindo as contribuições previdenciárias, emitida pela Receita base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual;
f) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal.
11.1.3. O atesto do documento de cobrança pelo CONTRATANTE dar-se-á se não
houver irregularidades nas prestações/realizações dos serviços e nos demais
documentos apresentados. Caso existam irregularidades o atesto apenas ocorrerá com
a eliminação/correção/saneamento das impropriedades, pela CONTRATADA.
11.1.4. Os documentos de cobrança poderão ser entregues, ainda, pela CONTRATADA,
na sede da CONTRATANTE, localizada à Avenida Daniel de La Touche, n° 400 – Ipase,
São Luis-MA, CNPJ n.º 73.772.147/0001-73.
11.1.5. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições
previstas no Edital, no Termo de Referência, no projeto Básico e neste instrumento ou
sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir
e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.
11.1.6. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento no Protocolo da CONTRATANTE, o
fiscal do Contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.
11.2. DO PAGAMENTO
11.2.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, referente aos serviços prestados no
mês imediatamente anterior, mediante crédito em conta-corrente até o 30º (trigésimo)
dia útil após o(s) atesto(s) do(s) documento(s) de cobrança e cumprimento da perfeita
realização dos serviços e prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA.
11.2.2. O valor do pagamento será aquele apresentado no documento de cobrança,
descontadas as glosas, conforme o caso.
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11.2.3. Antes do pagamento, a Administração realizará consulta
às certidões
obrigatórias para assinatura do contrato, para verificar a manutenção das condições
de habilitação.
11.2.4. Constatando-se, a situação de irregularidade da CONTRATADA, proceder-se-á à
sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
11.2.5. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da Administração.
11.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administração comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
11.2.7. Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à
rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
11.2.8. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não
regularize sua situação junto ao órgão competente.
11.2.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do órgão ou entidade CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em
execução com a CONTRATADA inadimplente.
11.2.10. Os documentos acima exigidos não dispensam a CONTRATADA de manter
durante toda a execução do contrato as demais obrigações exigidas no momento da
contratação, tais como às referentes aos demais encargos trabalhistas, às condições de
habilitação técnica, jurídica e comercial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RETENÇÕES
No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de
acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações
assumidas, ou de infringência dos preceitos, legais pertinentes, serão aplicadas,
segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades;
a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais, a CONTRATADA, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será
registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de São Luís;
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b) Multa de 5% sobre o valor contratado, aplicada de acordo com a gravidade da
infração.
Nas reincidências especificas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta, observando-se, sempre, o limite de 20% (vinte por cento);
c) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 ( dois ) anos, na hipótese
de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser
publicado no Diário Oficial do Município de São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de
sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA
de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao PERMITENTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes,
das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento
contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do
parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais
assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a
CONTRATADA apresentará garantia anual de 5% (cinco) por cento em uma das
modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis após a data da assinatura deste Contrato, prorrogáveis por igual período, a
critério da CONTRATANTE.
14.2. Havendo opção pela modalidade caução em dinheiro, o valor deverá ser
depositado em conta-caução no Banco do Brasil.
14.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento
de:
14.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
14.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
14.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada e;
14.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
14.4. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
CONTRATADA.
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14.5. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual,
mantendo-se válida até 03 (três) meses após o término deste Contrato, devendo ser
renovada a cada prorrogação.
14.6. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da CONTRATANTE.
14.7. A garantia será considerada extinta, ao final do prazo estabelecido no item 14.5:
14.7.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
14.7.2. Após o prazo estabelecido no item 14.5, que poderá ser estendido em caso de
ocorrência de sinistro.
14.8. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação (se for o caso), e
que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento
da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, observada a legislação que rege a matéria.
14.9. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege
a matéria.
14.10. Havendo reajuste de preços, acréscimo ou supressão de serviços, a garantia
será acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual resultante da alteração, conforme o art. 56 §4º, da Lei 8.666/1993.
14.11. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação,
inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposição no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pelo
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A rescisão deste Contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
Nos termos da legislação sobre Contratos Públicos, o presente instrumento vincula-se
ao/à :
a) Pregão nº ____/2020 - Edital e anexos
b) Processo Administrativo nº 050-3563/2020
c) Proposta da Contratada, datada de ___/____/____
d) Acordo de Confidencialidade, Anexo 1
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CLAUSULA DECIMA SETIMA – PROPRIEDADE DOS DADOS
Os dados inseridos no uso do software são de propriedade da CONTRATANTE. Na
eventual rescisão contratual, a CONTRATADA disponibilizará á CONTRATANTE todos os
dados e informações registradas no banco de dados, em formato texto a ser
disponibilizado em nuvem.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em
decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste
instrumento.
18.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº
8.666/1993.
18.3 O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens
pecuniárias especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações
trabalhistas.
18.4 Na execução do presente Contrato, hão de ser observados os preceitos de direito
público e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados supletivamente os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
18.5 Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior do
CONTRATANTE baseado na legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, o
presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Município, na forma
de extrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta Cidade 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 contratual.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

São Luís (MA) XX de XXXXXX de 2020.

___________________________________
Secretário Municipal
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CONTRATANTE

_________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME: _________________________________
RG:
CPF:
NOME: _________________________________
RG:
CPF:
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ANEXO 1
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, o MUNICÍPIO
DE SÃO LUIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES SMTT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º
73.772.147/0001-73, com sede na Av. Daniel de La Touche, n° 400 - Ipase, nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representada por seu
titular, Sr. FRANCISCO CANINDÉ FERREIRA BARROS, brasileiro, casado, inscrito
no CPF sob o nº 054.49.23-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
xxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inscrição Estadual nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede
estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada na forma de seu Ato
Constitutivo, por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, profissão, estado civil, portador da
Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxx, expedida pela xxxxxxxx e inscrito (a) no CPF
(MF) sob o nº xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente ACORDO DE
CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO, decorrente da realização do Contrato nº
<número do contrato>, que entra em vigor neste dia ____ de _____________ de
20__ e é regido mediante as cláusulas e condições seguintes:
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1. DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
Para fins do presente Acordo, são consideradas INFORMAÇÕES SIGILOSAS, os
documentos e informações transmitidos pela CONTRATANTE e recebidos pela
CONTRATADA através de seus diretores, sócios, administradores, empregados,
prestadores de serviço, prepostos ou quaisquer representantes. Tais documentos e
informações não se limitam, mas poderão constar de dados digitais, desenhos,
relatórios, estudos, materiais, produtos, tecnologia, programas de computador,
especificações, manuais, planos de negócio, informações financeiras, e outras
informações submetidas oralmente, por escrito ou qualquer outro tipo de mídia.
Adicionalmente, a expressão INFORMAÇÕES SIGILOSAS inclui toda informação que
CONTRATADA possa obter através da simples visita às instalações da CONTRATANTE.
2. DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
Para fins do presente Acordo, não serão consideradas INFORMAÇÕES SIGILOSAS as
que:
2.1 são ou tornaram-se públicas sem ter havido a violação deste Acordo pela
CONTRATADA;
2.2 eram conhecidas pela CONTRATADA, comprovadas por registros escritos em posse
da mesma, antes do recebimento delas pela CONTRATANTE;
2.3 foram desenvolvidas pela CONTRATADA sem o uso de quaisquer INFORMAÇÕES
SIGILOSAS;
2.4 venham a ser reveladas pela CONTRATADA quando obrigada por qualquer
entidade governamental jurisdicionalmente competente;
2.4.1 tão logo inquirida a revelar as informações, a CONTRATADA deverá informar
imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE, para que este requera medida cautelar
ou outro recurso legal apropriado;
2.4.2 a CONTRATADA deverá revelar tão somente as informações que forem
legalmente exigidas;
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Consiste nas obrigações da CONTRATADA:
3.1 garantir que as Informações Confidenciais serão utilizadas apenas para os
propósitos do contrato nº <número do contrato>, e que serão divulgadas apenas para
seus diretores, sócios, administradores, empregados, prestadores de serviço, prepostos
ou quaisquer representantes, respeitando o princípio do privilégio mínimo;
3.2 não divulgar, publicar, ou de qualquer forma revelar qualquer INFORMAÇÃO
SIGILOSA recebida através da CONTRATANTE para qualquer pessoa física ou jurídica,
de direito público ou privado, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
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3.3 garantir que qualquer INFORMAÇÃO SIGILOSA fornecida por meio tangível não
deve ser duplicada pela CONTRATADA exceto para os propósitos descritos neste
acordo;
3.4 a pedido da CONTRATANTE, retornar a ele todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS
recebidas de forma escrita ou tangível, incluindo cópias, reproduções ou outra mídia
contendo tais informações, dentro de um período máximo de 10 (dez) dias após o
pedido;
3.4.1 como opção para CONTRATADA, em comum acordo com a CONTRATANTE,
quaisquer documentos ou outras mídias possuídas pela CONTRATADA contendo
INFORMAÇÕES SIGILOSAS podem ser destruídas por ela;
3.4.1.1 a destruição de documentos em papel deverá seguir recomendação da norma
DIN 32757-1: 4, ou seja, destruição do papel em partículas de, no mínimo, 2 x 15mm;
3.4.1.2 a destruição de documentos em formato digital deverá seguir a norma DoD
5220.22-M (ECE) ou o método descrito por Peter Gutmman no artigo “Secure Deletion
of Data From Magnetic and Solid State Memory” ou através da utilização de
desmagnetizadores (degausser);
3.4.1.3 a destruição das INFORMAÇÕES SIGILOSAS que não estiverem nos formatos
descritos nos itens 3.4.1.1 e 3.4.1.2 deverá ser previamente acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA;
3.4.1.4 a CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE certificado com respeito à
destruição, confirmando quais as informações que foram destruídas e os métodos
utilizados, dentro de um prazo máximo de 10 (dez) dias;
3.5 A CONTRATADA deverá dar ciência deste acordo a todos seus sócios, empregados,
prestadores de serviço, prepostos ou quaisquer representantes que participarão da
execução dos serviços objetos do contrato e, será responsável solidariamente por
eventuais descumprimentos das cláusulas aqui descritas;
4. DA PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS
4.1 a CONTRATADA concorda que todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS permanecem
como propriedade da CONTRATANTE e que este pode utilizá-las para qualquer
propósito sem nenhuma obrigação com ela;
4.2 a CONTRATADA concorda ter ciência de que este acordo ou qualquer
INFORMAÇÕES SIGILOSAS entregues pela CONTRATANTE a ela, não poderá ser
interpretado como concessão a qualquer direito ou licença relativa à propriedade
intelectual (marcas, patentes, copyrights e segredos profissionais) à CONTRATADA;
4.3 a CONTRATADA concorda que todos os resultados dos trabalhos prestados por ela
à CONTRATANTE, inclusive os decorrentes de especificações técnicas, desenhos,
criações ou aspectos particulares dos serviços prestados, são reconhecidos,
irrestritamente, neste ato, como de exclusiva propriedade do CONTRATANTE, não
podendo a CONTRATADA reivindicar qualquer direito inerente à propriedade
intelectual;
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DA

5.1 a CONTRATADA declara que recebeu cópia e está ciente da Política de Segurança
da Informação da CONTRATANTE, definida pelo Conselho da Justiça Federal através da
Resolução Nº 006 de 07 de abril de 2008, e de todos os seus documentos acessórios já
criados;
5.2 a CONTRATADA declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos de
segurança da informação definidos e/ou seguidos pela CONTRATANTE;
6. DO PRAZO DE VALIDADE DO ACORDO
As obrigações tratadas neste acordo subsistirão permanentemente, mesmo após a
conclusão dos serviços ou até que a CONTRATANTE comunique expressa e
inequivocamente, por escrito, à CONTRATADA, que as informações já não são mais
sigilosas.
7. DAS PENALIDADES
Qualquer divulgação de dados, materiais, desenhos ou informações, obtidos em razão
dos serviços por CONTRATADA, ou prepostos e seus funcionários, sem a respectiva
autorização prévia, expressa e escrita da CONTRATANTE, implicará na obrigatoriedade
de CONTRATADA ressarcir as perdas e danos experimentados pela CONTRATANTE,
sem prejuízo das penalidades civis e criminais previstas em lei.
8. DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta Cidade 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 termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luís (MA) XX de XXXXXX de 2020.

___________________________________
ISRAEL PETHROS
Secretário Municipal
CONTRATANTE
_________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Empresa
CONTRATADA
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