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MINUTA DE EDITAL 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 

 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23125.002754/2020-83) 

 

 

Torna-se público que o(a) Fundação Universidade Federal do Amapá, por meio do(a) Comissão 

Permanente de Licitações - CPL sediado(a) Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá 

- AP, 68903-419, realizará licitação, PARA REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, o certame conta com LOTE ÚNICO sob a forma 

de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, 

do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções 

Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 

nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 30/12/2020 

Horário: 09:00 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada 

para fornecimento de Solução de Segurança da informação para Sistemas Críticos com Monitoramento 

Comportamental, Repositório Seguro, Proteção de Aplicações dentro ou fora de containers, Proteção 

para Servidores e Estações de Trabalho, entre outros, que irá complementar e garantir a segurança da 

informação do ambiente de domínio e TI deste órgão, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por nove itens, conforme tabela constante no Termo 

de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3.  O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 

constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados sem mão de obra  
Atualização: Julho/2020 

3.3. 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. 

3.4. O 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 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

4.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual 

haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro 

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 

de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  
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4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos 

serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante 

de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.5. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua 

natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de 

assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os 

itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte. 

4.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49. 

4.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  

4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.6.7  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal; 

4.6.8  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 
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5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Incumbirá ao 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 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

6.1.1 valor unitário e total do lote; 

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 

dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de 

Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.3.1           A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2     Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior 

às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e 

executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 

adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do 

art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.  

 

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 
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6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda 

a execução contratual; 

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 

quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 

adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, 

comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 

em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de 

executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.   

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após 

o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

7.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

7.8. 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. 

7.9. 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. 

7.10. 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. 

7.10.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances subsequentes, 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. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo 

a ordem crescente de valores. 

7.11.1 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. 

7.12. 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 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 

do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
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colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 

2015. 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.25.1 prestados por empresas brasileiras;  

7.25.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.25.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados.  

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4(quatro) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.27.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
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contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de 

Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme 

anexo deste Edital. 

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via 

sistema, no prazo de 2 (duas), contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores 

readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance 

vencedor. 

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços 

não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem 

exigências legais.  

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In 

SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível;.  

4.6.8.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada 

inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

8.5.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

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. 

8.5.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que 

sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 

obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de 

trabalho vigentes. 

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, 

de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados 

para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha 

de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de 

diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.8.1 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 
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ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas,sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.9.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

8.9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.11.  O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e 

Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto 

aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 

majoração do preço. 

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

9.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.1.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas 

no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento 

digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
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9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 

9.8.3 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.8.5 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

9.8.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.9.   Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 

9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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9.10.  Qualificação Econômico-Financeira:  

9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

4.6.8.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

4.6.8.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.10.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

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 

 

9.10.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 

igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação.  

9.11.  Qualificação Técnica:  

9.11.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado.  

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 

deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características 

mínimas: 

9.11.1.1.1. Deve ser apresentado, atestado de capacidade técnica, em nome da 

Licitante, em papel timbrado do atestante, comprovando ter fornecido soluções 

de segurança de acessos privilegiados, para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta (federal, estadual, municipal ou empresa privada) que 

possuam a objetividade similar aos do objeto desta especificação técnica. Tal 

comprovação deverá ser enviada durante a fase de habilitação; 

9.1.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente;  
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9.1.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.   

9.1.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de 

forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação 

de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do 

item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

9.1.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 

da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o 

disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

9.11.2 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria 

assinado pelo servidor responsável. 

9.11.2.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida 

pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais 

para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por 

este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo  inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 (quatro) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance 

vencedor; 

10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, para 

fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

10.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 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. 

12.1.2 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.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-

se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  
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15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante 

o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 

os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 

classificação do certame. 

16. DO TERMO DE CONTRATO 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (Dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

data de seu recebimento.  

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 

no reconhecimento de que: 

16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos 

nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência.  

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 

art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 

de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  
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16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 

o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, 

sem ônus, antes da contratação. 

16.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar 

a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato ou da ata de registro de preços. 

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 

da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato 

ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTE 

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

20.1.1 É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este 

Edital.  

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3 apresentar documentação falsa; 

21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6 não mantiver a proposta; 
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21.1.7 cometer fraude fiscal; 

21.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 

para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

21.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

21.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa 

no subitem 20.1 deste Edital. 

21.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

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

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 

Civil. 

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 

a fase competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: cpl@unifap.br ou porpetição 

dirigida ou protocolada no endereço Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km02, Bairro Jardim 

Marco Zero, CEP: 68903-419, Macapá-AP, na Comissão Permanente de Licitação CPL. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do Edital e dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

23.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a Administração. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

mailto:cpl@unifap.br
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24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.unifap.br, e também poderão 

ser lidos e/ou obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações nos dias úteis, no horário das 08:00 

horas às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

24.12.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso. 

24.12.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

24.12.4 ANEXO IV – (....) 

 

........................................... , ......... de ................................. de 20..... 

Assinatura da autoridade competente 
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ANEXO I -  MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo Administrativo nº  23125.019144/2020-67 

 

 

 

 

 

Solução de Segurança da Informação para Sistemas Críticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá, 12 de outubro de 2020 
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Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

  

1.1 - Contratação de Solução de Segurança da Informação para Sistemas Críticos, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, incluindo gestão de credenciais de contas 

privilegiadas, proteção em um repositório seguro (cofre de senhas), gravação das sessões privilegiadas e 

trilha de ações dos usuários com relatórios, mecanismo de análise comportamental para mitigar ações que 

contém ameaças realizadas pelos usuário, capacidade de gerência de acesso remotos seguros, troca de 

senhas, rotação de chaves criptográficas (SSH) e de credenciais/secrets embarcadas nas aplicações 

containerizadas e tradicionais, proteção para as estações de trabalho, controladores de domínios e servidores 

com a possiblidade de elevação de privilégio para determinados serviços e remoção de administração local 

para mitigar roubo de credencias através de técnicas de overpass-the-hash, por exemplo. 
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2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

  

2.1 Conforme demonstrado nos documentos oficiais para estudo e dimensionamento do projeto desta 

demanda, a solução mais viável e que atende na íntegra todo quantitativo e os requisitos descritos mais 

adiante neste documento foi estimada conforme infra citado. 

2.2. Bens e serviços que compõem a solução 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP  

Grupo Id. Descrição do Bem ou Serviço Código 

CATMAT/CATSER 

Quantidade Métrica ou 

Unidade 

1 

1 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos – 

Análise Comportamental e Resposta a Ações de 

Risco, com garantia pelo período de 36 meses 

27022 2 LC 

2 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos –

Proteção contra Tomada de Controle da Rede, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 4 LC 

3 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos – 

Proteção para Aplicações Conteinerizadas, com 

garantia pelo período de 36 meses 

27022 1 LC 

4 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos – 

Proteção para Aplicações Não-Conteinerizadas, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 40 LC 

5 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos –

Proteção Local para Servidores Windows, com 

garantia pelo período de 36 meses 

27022 200 LC 

6 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos –

Proteção Local para Servidores Linux/Unix, com 

garantia pelo período de 36 meses 

27022 200 LC 

7 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos –

Proteção Local para estações de trabalho, com 

garantia pelo período de 36 meses 

27022 4000 LC 

8 
Serviço de instalação e configuração para 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

27022 38 SV 
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9 
Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos   

27022 2 SV 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/ferramenta-de-busca-do-catalogo> 

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:  14000 - JUSTICA ELEITORAL - 70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

PARANA 

Grupo Id. Descrição do Bem ou Serviço Código 

CATMAT/CATSER 

Quantidade Métrica ou 

Unidade 

1 

1 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

– Análise Comportamental e Resposta a 

Ações de Risco, com garantia pelo período de 

36 meses 

27022 1 Und serviço técnico 

2 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção contra Tomada de Controle da 

Rede, com garantia pelo período de 36 meses 

27022 5 Und serviço técnico 

3 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

– Proteção para Aplicações Conteinerizadas, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 1 Und serviço técnico 

4 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

– Proteção para Aplicações Não-

Conteinerizadas, com garantia pelo período 

de 36 meses 

27022 20 Und serviço técnico 

5 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção Local para Servidores Windows, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 30 Und serviço técnico 

6 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção Local para Servidores Linux/Unix, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 80 Und serviço técnico 

7 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção Local para estações de trabalho, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 1500 Und serviço técnico 

8 
Serviço de instalação e configuração para 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

27022 19 Und serviço técnico 

9 
Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos   

27022 1  Und serviço técnico 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/ferramenta-de-busca-do-catalogo
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 Fonte: 154215 – IRP N° 00006/2020 – COMPRASNET  

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:  926380 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

Grupo Id. Descrição do Bem ou Serviço Código 

CATMAT/CATSER 

Quantidade Métrica ou 

Unidade 

1 

1 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

– Análise Comportamental e Resposta a 

Ações de Risco, com garantia pelo período de 

36 meses 

27022 2 Und serviço 

técnico 

2 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção contra Tomada de Controle da 

Rede, com garantia pelo período de 36 meses 

27022 14 Und serviço 

técnico 

3 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

– Proteção para Aplicações Conteinerizadas, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 1 Und serviço 

técnico 

4 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

– Proteção para Aplicações Não-

Conteinerizadas, com garantia pelo período 

de 36 meses 

27022 20 Und serviço 

técnico 

5 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção Local para Servidores Windows, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 40 Und serviço 

técnico 

6 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção Local para Servidores Linux/Unix, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 280 Und serviço 

técnico 

7 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

–Proteção Local para estações de trabalho, 

com garantia pelo período de 36 meses 

27022 200 Und serviço 

técnico 

8 
Serviço de instalação e configuração para 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

27022 30 Und serviço 

técnico 

9 
Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos   

27022 1  Und serviço 

técnico 

Fonte: 154215 – IRP N° 00006/2020 – COMPRASNET 
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2.3 Ressaltamos que foi realizado pesquisa junto aos sites https://siasgnet-

consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/ e 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ no entanto para os itens aqui apresentados não foi possível obter 

valores pela sua especificidade, informamos que durante a pesquisa de preço foi utilizado as seguintes 

palavras para busca: Cofre de senhas, PAM, Segurança de Privilégio, Acesso privilegiado, Gestão de acessos 

privilegiados e Segurança de acesso privilegiado. 

2.4 Os valores obtidos foi feito mediante consulta à fornecedores onde a solicitação foi realizado via e-

mail conforme anexos, onde os fornecedores são autorizados pelo fabricante. 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 

3.1.2 Com a constante modernização e ampliação dos aparatos de Tecnologia da Informação dentro de 

uma instituição, faz crescer a preocupação das entidades públicas e privadas sobre a proteção dos dados e 

da privacidade dos seus cidadãos. Além disso, algumas normativas governamentais como, por exemplo, a 

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que entrará em vigor a partir de agosto de 

2020 , PDA – Plano de Dados Abertos e a lei n° 12.965/2014 - Marco Civil da Internet, que descrevem 

aprimoramentos e regras de segurança no ambiente de TI visando a proteção e conservação dos dados e 

consequentemente da privacidade das pessoas, faz com que empresas e instituições públicas e privadas 

necessitam investir cada vez mais em recursos tecnológicos para segurança da informação, mas além de 

investir, é importante prezar pela economia que poderia ser comprometida decorrente do não cumprimento 

destas regulamentações exigidas nas leis apresentadas. 

3.1.3 Ao contrário do que parece, a LGPD não se aplica apenas a empresas do segmento de tecnologia, 

mas a qualquer uma, tanto no setor público quanto no privado, desde que haja manipulação de dados de 

usuários, esta Lei se aplica. Na UNIFAP, por exemplo, todo corpo docente, discente e administrativo possui 

cadastro de seus dados pessoais para uso nos diversos sistemas da Instituição. A base LDAP e o Active 

Directory alimentam os principais sistemas, tais como o SIGAA, SIPAC, E-mail e etc., ali, concentra 

informações do nome completo, e-mail, telefone, endereço, matrícula, data de nascimento, etc. 

3.1.4 Um simples vazamento de informações pessoais de qualquer usuário, por exemplo, pode acarretar 

sanções administrativas que vão desde uma advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas, até multa e/ou publicitação da infração após devidamente apurada, o que não é favorável para a 

imagem desta instituição. 

3.1.5 Ainda é importante ressaltar que o ambiente universitário possui inúmeros projetos de pesquisa, em 

temas de conteúdo extremamente valiosos e importante para o desenvolvimento do país, que muitas vezes 

possuem informações sigilosas e confidenciais que devem ser preservadas.  

3.1.6 Prezando um dos objetivos estratégicos institucional, de assegurar os recursos orçamentários deste 

órgão e a necessidade de cumprimento destas leis informadas, fica evidente que devemos realizar as 

adequações necessárias para entrar em conformidade com tais. 
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3.1.7 E é fato que atualmente existe uma crescente ação de usuários mal-intencionados que visam acessos 

indevidos a dados para obter informações privilegiadas. Na UNIFAP, casos de uso da infraestrutura de TI da 

Universidade para fins não acadêmicos, tais como: processamento no Datacenter utilizado para mineração 

de bitcoins, links de Internet utilizados para download de conteúdo ilícito/vírus e estações de trabalho 

contaminadas por malwares oriundos de phishing, são frequentes e devem ser mitigados. 

3.1.8 Uma pesquisa do Forrester Wave de 2018, mostrou que pelo menos 80% dos incidentes de segurança 

da informação que ocasionaram brechas nos sistemas estão relacionadas com vazamento de credenciais 

válidas. 

[Fonte: https://www.seguridadar.com/bt/inf-pb-forrester-2018.pdf] 

3.1.9 O Gartner, instituto mundial renomado de previsão e consultoria na área de TIC, no aspecto de 

Segurança da Informação, desde 2019 vem afirmando que investimento em soluções para proteção das 

credenciais deve estar no topo de prioridade das empresas. 

[Fonte: https://www.gartner.com/en/documents/3900996-top-10-security-projects-for-2019] 

3.1.10  Sendo assim é dever do DRINF/NTI formalizar e conduzir o macroprocesso de segurança da 

informação nos ativos de TI, garantir que os ativos críticos, os riscos, as ameaças, as vulnerabilidades e os 

incidentes de segurança sejam identificados, monitorados e priorizados por meio de controles efetivos. 

3.1.11  O maior bem existente na Universidade são as informações. A quantidade de usuários cadastrados 

e inseridos nesses sistemas crescem à medida que são alterados, que incluem, servidores públicos, 

prestadores de serviços, corpo discente e docente e usuários da sociedade em geral. 

3.1.12  Essa constante alteração dificulta a gestão dos usuários nos sistemas, que hoje não possui 

centralização e cujas bases de usuários são extensas, sendo exponencial o problema de acesso indevido a 

informações privilegiadas. 

3.1.13  A contratação de uma solução que centralize e permita uma gestão dos usuários de vários sistemas 

críticos é uma necessidade para trazer maior administração, gestão e auditoria de acessos à infraestrutura 

de rede e à todas as informações acerca dos diversos sistemas existentes no parque tecnológico da UNIFAP. 

E principalmente, entrando em conformidade com as regulamentações das leis que exigem o cumprimento 

da segurança da informação e dados. 

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais 

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS 

ID Objetivos Estratégicos 

N1 Promover a modernização e ampliação de infraestrutura tecnológica 

N2 Assegurar os recursos orçamentários 

N3 
Promover uma cultura de redução de custos, implementando ações e estratégicas que otimizem 

os recursos e diminuam os custos operacionais da instituição. 

OE.03 Ampliar a oferta e aprimorar os serviços públicos por meio da transformação digital 

OE.04 Compartilhar e integrar infraestruturas, dados, processos, sistemas e serviços 
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ALINHAMENTO AO PDTIC <2016-2019> 

ID  Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada 

07 

Solução de monitoramento de ativos de 

rede e servidores (implantação + 

capacitação) 

7.1 

7.2 

Escolha de Solução 

Levantamento de Ativos de Redes 

14 
Implantação/melhorias para as cópias de 

segurança 

14.

1 

Contratação de consultoria para verificação da 

política de cópias de segurança adotada 

 

ALINHAMENTO AO PAC 2020 

Item Descrição 

601 Sistema de segurança 

3.3. Estimativa da demanda 

3.3.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 

participante(s): 

Órgão gerenciador: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 

GRUPO ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade de 

Medida 

Quantidade 

1 

1 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Análise 

comportamental e Resposta a Ações de Risco, com 

garantia pelo período de 36 meses 

UN 2 

2 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

contra Tomada de Controle da Rede, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 4 

3 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Proteção 

para Aplicações Conteinerizadas, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 1 

4 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Proteção 

para Aplicações Não-Conteinerizadas, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 40 

5 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para Servidores Windows, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 200 

6 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para Servidores Linux/Unix, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 200 
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7 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para estações de trabalho, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 4000 

8 Serviço de instalação e configuração para Solução de 

Segurança para Sistemas Críticos 
UN 38 

9 Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da Solução de 

Segurança para Sistemas Críticos 
UN 2 

 

Órgão participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ -TRE-PR 

 

GRUPO ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

1 

1 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Análise 

comportamental e Resposta a Ações de Risco, com 

garantia pelo período de 36 meses 

UN 1 

2 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

contra Tomada de Controle da Rede, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 5 

3 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Proteção 

para Aplicações Conteinerizadas, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 1 

 4 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Proteção 

para Aplicações Não-Conteinerizadas, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 20 

 5 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para Servidores Windows, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 30 

 6 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para Servidores Linux/Unix, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 80 

 7 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para estações de trabalho, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 1500 

 8 Serviço de instalação e configuração para Solução de 

Segurança para Sistemas Críticos 
UN 19 
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 9 Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da Solução de 

Segurança para Sistemas Críticos 
UN 1 

 

Órgão participante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS-TJGO 

 

GRUPO ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade de 

Medida 

Quantidade 

1 

1 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Análise 

comportamental e Resposta a Ações de Risco, com 

garantia pelo período de 36 meses 

UN 2 

2 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

contra Tomada de Controle da Rede, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 14 

3 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Proteção 

para Aplicações Conteinerizadas, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 1 

 4 Solução de Segurança para Sistemas Críticos - Proteção 

para Aplicações Não-Conteinerizadas, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 20 

 5 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para Servidores Windows, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 40 

 6 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para Servidores Linux/Unix, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 280 

 7 Solução de Segurança para Sistemas Críticos -Proteção 

Local para estações de trabalho, com garantia pelo 

período de 36 meses 

UN 200 

 8 Serviço de instalação e configuração para Solução de 

Segurança para Sistemas Críticos 
UN 3 

 9 Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da Solução de 

Segurança para Sistemas Críticos 
UN 1 

 



 

____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados sem mão de obra  
Atualização: Julho/2020 

3.4. Parcelamento da Solução de TIC 

3.4.1 Se caso houvesse o parcelamento, ter-se-ia a possibilidade de que várias empresas venham a ser 

contratadas para executar os itens da pretendida solução. Isso incita em uma eventual multiplicidade de 

empresas com diferentes responsabilidades decorrentes dos contratos firmados. Sendo assim, diante de 

incertezas ou problemas, poderá haver dúvidas sobre a quem compete a resolução. Além do mais, qualquer 

assincronismo na execução contratual implicará atrasos na implementação da solução. Visando a 

centralização da responsabilização em uma única empresa contratada mostra-se mais adequada, não apenas 

sob o prisma do acompanhamento de problemas e soluções, mas sobremaneira para facilitar a verificação 

das causas e atribuição de responsabilidades, de modo a aumentar o controle sobre a execução contratual 

do objeto licitado. Assim, a Equipe de Apoio à Contratação entende que a contratação de uma única empresa 

para a execução dos itens a serem licitados mostra-se mais satisfatória. Consequentemente, os itens a serem 

licitados serão adjudicados a um único licitante através da oferta e um lote único. 

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados 

3.5.1 Os objetivos definidos pelo DRINF/NTI expressa a necessidade da UNIFAP estar mais aderente às 

boas práticas, bem como estar em conformidade com o Planejamento Estratégico, que visa "Garantir o plano 

orçamentário", não somente no aspecto físico, mas no lógico, " Promover a modernização e ampliação de 

infraestrutura tecnológica ", visto que o objetivo da presente solução trará a conformidade com as leis LGPD 

e Marco Civil da internet, maior gestão dos acessos e usuários dos sistemas existentes na Universidade que 

atendem tanto ao público externo quanto interno, resultando, além da maior segurança e administração, um 

uso mais racional das infraestruturas tecnológicas, incluindo memória, processamento, espaço de 

armazenamento.  

3.5.1.1 Além desses pontos, está alinhado: 

3.5.1.1.1 Ao provimento de solução de TI para as unidades de negócio do Órgão; 

3.5.1.1.2 À promoção da Segurança da Informação, no âmbito do NTI, por meio de ações que 

visem garantir a disponibilidade, confidencialidade e integridade dos dados, e; 

3.5.1.1.3 À melhoria da Arquitetura de Desenvolvimento de Sistemas de TI. 

3.5.2 Com a solução proposta será possível reduzir os riscos existentes de acessos indevidos, além de 

mitigar vários pontos inerentes à Segurança da Informação, agregando, de forma direta, na otimização do 

uso de vários recursos informáticos pela redução de usuários desnecessários aos sistemas existentes. 

3.5.3 A solução guarda conformidade com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 e com o COBIT 4.1, 

no que tange ao quesito Segurança da Informação. 

3.5.4 Dentre os resultados gerais elencados e esperados, enumeramos, além dos citados anteriormente: 

3.5.4.1 Eliminar falhas de segurança; 

3.5.4.2 Ajudar os membros da equipe que sejam responsáveis por ações que possam impactar o 

ambiente de TI e garantir a segurança das informações; 

3.5.4.3 Redução do custo de atividades relacionadas a conformidade com regras e padrões; 

3.5.4.4 O sistema comprovará o suporte a uma estrutura organizacional complexa, que exige 

flexibilidade para tratar possíveis sobreposições e mudanças na linha de comando/aprovação, 
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delegação e auditoria, ao mesmo tempo que suporta aplicações garantindo os SLA’s; 

3.5.4.5 Inserção de um novo serviço no catálogo de serviços do departamento responsável que será 

o controle de usuários e senhas de sistemas críticos; 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1 Requisitos Gerais: 

4.1.1 Cada pacote de software ofertado deve ser instalado em sua última versão estável e estar 

coberto por contrato de suporte e atualização de versão pelo(s) fabricante(s) durante a vigência da 

garantia de 36 meses. 

4.1.2 Todas licenças fornecidas deverão ser perpétuas. 

4.1.3 O conjunto de requisitos especificados para cada item da solução pode ser atendido por meio 

de composição de produtos de múltiplos fabricantes/fornecedores, desde que sejam atendidas as 

especificações técnicas mínimas e obrigatórias. 

4.1.4 No momento da apresentação das propostas, todos os componentes constantes da Solução 

deverão possuir EOL (End-of-life) e EOS (End-of-support) não definidos ou anunciados. 

 

Item 1 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Monitoramento Comportamental 

e Repositório Seguro 

 

1.1 

Um dispositivo alvo da solução é definido como um servidor, uma estação de trabalho, 

um ativo de rede e de segurança, dentre outros mencionados a seguir, cujas 

credenciais de acesso passem a ser gerenciadas pela solução 

1.2 

Um usuário da solução é definido como qualquer pessoa que acesse um dispositivo 

alvo mediante logon na solução e uso de credenciais por ela gerenciadas. 

 

1.3 

A Solução deverá prover análise comportamental, auditoria e segurança de acessos a 

sistemas críticos por meio de credenciais administrativas para, no mínimo, 6.000 (seis 

mil) dispositivos (desktops, servidores físicos e virtuais, ativos de infraestrutura – como 

controladores de domínio, access points/controladores WiFi, switches LAN/SAN, 

roteadores, appliances de segurança, roteadores, câmeras de vigilância e sistemas 

tecnológicos diversos) e, no mínimo, 50 (cinquenta) usuários simultâneos com acessos 

a sistemas críticos; 

 

1.4 

A solução deverá prover acesso remoto seguro (externo a rede corporativa, através do 

fornecimento de licenças ou serviços) com duplo fator de autenticação, para todos 

usuários mencionados, com vigência por todo período de garantia contratado, sem a 

necessidade de instalação e uso de clientes e VPNs nos dispositivos dos usuários 

remotos 
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Requisito 

1.5 

Gerenciar em dispositivos-alvo baseados, em no mínimo, as seguintes tecnologias: 

1.5.1 Sistemas operacionais: 

1.5.1.1 Linux/Unix, Microsoft Windows; 

1.5.2 Hypervisors: 

1.5.2.1 VMWare, RedHat KVM e Microsoft Hyper-V; 

1.5.3 Contas de usuários de sistemas; 

1.5.4 Contas de usuários de serviço; 

1.5.5 Credenciais do Microsoft COM+; 

1.5.6 Credenciais do Microsoft Internet Information Service – IIS; 

1.5.7 Credenciais do Apache TomCat; 

1.5.8 Credenciais do RedHat JBoss; 

1.5.9 Objetos do Microsoft Active Directory (usuários, grupos e computadores); 

1.5.10 Objetos do Lightweight Directory Access Protocol – LDAP (usuários, 

grupos e computadores); 

1.5.11 Contas de usuários e administradores de bancos de dados Microsoft 

SQL Server, Oracle, PostgreSQL; 

1.5.12 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes LAN (Local 

Area Network) e WAN (Wide Area Network) – switches, roteadores, 

controladores/APs WiFi; 

1.5.13 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes SAN 

(Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage); 

1.5.14 Contas de usuários e administradores de consoles de gerenciamento 

de computadores servidores; 

1.5.15 Contas de usuários e administradores de estações de trabalho; 

1.5.16 Contas de equipamentos dedicados à segurança, tais como Firewall, 

IPS, AntiSpam e filtros de conteúdo; 

1.5.17 Contas de equipamentos dedicados à segurança física, tais como 

câmeras de vigilância, catracas, etc; 

1.5.18 Credenciais de nuvem em VMWare ESXi, Azure, Office 365. 

1.6 

A solução deve possuir função de monitoramento e análise de comportamento, que 

toma por base os eventos gerados por todos itens desta especificação técnica 

(repositório digital seguro, gravador e monitor de sessões, funcionalidades para 

proteção local de servidores, controladores de domínio e estações de trabalho): 

1.7 
Deve montar perfis de comportamento dos usuários acessando todos os dispositivos-

alvo através da solução, por meio dos eventos coletados; 

1.8 Deve alertar abusos e comportamentos fora dos padrões aprendidos/mapeados; 
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1.9 
Exibir de forma gráfica o resumo dos eventos recebidos pela plataforma, classificados 

por origem, tais como LDAP, SIEM e a própria solução; 

1.10 

Deve detectar os seguintes comportamentos anormais: 

1.10.1 Acesso privilegiado à solução durante horários irregulares. Detectado 

quando um usuário recupera uma senha de conta privilegiada em uma hora 

irregular de acordo com seu perfil comportamental; 

1.10.2 Acesso privilegiado à solução durante dias irregulares. Detectado 

quando um usuário recupera uma senha de conta privilegiada em um dia 

irregular de acordo com seu perfil comportamental; 

1.10.3 Acesso excessivo a contas privilegiadas. Detectado quando um usuário 

acessa contas privilegiadas com mais frequência do que o normal, de acordo 

com seu perfil comportamental; 

1.10.4 Acesso privilegiado à solução através de IP irregular ou desconhecido. 

Detectado quando um usuário acessa contas privilegiadas de um endereço IP 

ou sub-rede incomum, de acordo com seu perfil comportamental; 

1.10.5 Acesso privilegiado não gerenciado. Detectado quando uma conexão 

com uma máquina é feita com uma conta privilegiada que não é gerenciada 

na solução; 

1.10.6 Máquina acessada a partir de endereços IP incomuns; 

1.10.7 Máquina acessada durante horários irregulares. Detectado quando uma 

máquina é acessada em um horário irregular, de acordo com seu padrão de 

utilização; 

1.10.8 Acessos excessivos a uma máquina; 

1.10.9 Acesso anômalo a várias máquinas. Detectado quando uma conta 

efetuou login em um grande número de máquinas inesperadas durante um 

tempo relativamente curto; 

1.10.10 Máquina incomum originando acesso; 

1.10.11 Usuário incomum logando de uma máquina de origem conhecida; 

1.10.12 Suspeita de roubo de credenciais. Detectado quando um usuário se 

conecta a uma máquina sem primeiro recuperar as credenciais necessárias da 

solução; 

1.10.13 Alteração de senha suspeita. Detectado quando é identificada uma 

solicitação para alterar ou redefinir uma senha ignorando a solução; 

1.10.14 Acesso privilegiado realizado fora da solução, diretamente no 

dispositivo alvo; 

1.10.15 Usuário inativo da solução. Detectado quando ocorrem indicações de 

atividade de um usuário inativo; 

1.10.16 Delegação não restrita. Detectado através da análise das contas de 

domínio. Contas com delegação irrestrita são contas que recebem privilégios 

de delegação permissivos e, portanto, expõem o domínio a um alto risco; 
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1.10.17 Contas SPN vulneráveis. Detectado quando as contas privilegiadas 

com configuração de SPN (nome principal de serviço) podem estar vulneráveis 

a ataques de força bruta e de dicionário off-line, permitindo que um usuário 

interno malicioso recupere a senha de texto sem criptografia da conta; 

1.10.18 Atividades suspeitas detectadas durante uma sessão privilegiada. 

Detectado quando é identificada uma sessão privilegiada com atividades 

(comandos e anomalias na solução) definidas como suspeitas; 

1.10.19 Conta de serviço conectada interativamente. Detectado quando a 

solução identifica um logon interativo realizado por uma conta de serviço; 

1.10.20 Credenciais expostas, detectado quando os serviços que se conectam 

ao LDAP expõem credenciais de contas em texto não criptografado. 

1.11 

Realizar a identificação e o correlacionamento de todos eventos citados combinando 

as ações mencionadas que caracterizam comportamentos anormais como, por 

exemplo, usuário acessando a solução em horário e máquina incomuns, com acesso 

originado de IP incomum, utilizando conta não anteriormente utilizada (suspeita de 

roubo de credencial); 

1.12 
Permitir a classificação de eventos por níveis de risco e respostas automáticas 

(suspensão e terminação de sessões) baseadas nos mesmos; 

1.13 
Possibilitar colocar sessões em quarentena, pendentes de liberação e terminação pelo 

administrador; 

1.14 
Permitir o encerramento automatizado da sessão em caso de detecção de atividade 

suspeita de alta criticidade. 

1.15 
Fornecer meio de integração para que soluções de terceiros também possam encerrar 

sessões suspeitas (ex: SIEM executa terminação de sessão); 

1.16 

Deve permitir a configuração de eventos críticos a serem reportados automaticamente, 

baseados em Comandos Linux, Comandos, janelas e aplicações Windows, 

Expressões regulares para comandos em geral e Eventos configurados manualmente, 

permitindo a atribuição de nível de risco customizado. 

1.17 
Monitorar e avaliar as atividades de contas ou grupos privilegiados que não são 

administrados pela solução; 

1.18 

Proteger contra a perda, roubo e gestão inadequada de credenciais através de regras 

de complexidade de senha que incluem, no mínimo, o comprimento da senha 

(quantidade de caracteres), a frequência de troca da senha, a especificação de 

caracteres permitidos ou proibidos na composição da senha e o gerenciamento do 

histórico das senhas geridas; 

1.19 

Mitigar problemas de segurança relacionados ao compartilhamento indevido de 

credenciais privilegiadas que são armazenadas localmente em dispositivos e também 

de contas que não são gerenciadas de forma centralizada por serviços de diretórios; 
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1.20 

Descobrir credenciais privilegiadas referenciadas por serviços e processos 

automatizados. Além disso, a solução deve propagar as senhas geradas de forma 

aleatória onde quer que estas estejam referenciadas; 

1.21 
Gerenciar, de forma segura, senhas utilizadas por contas de serviço, evitando a 

utilização de senhas em texto claro por scripts ou rotinas dos equipamentos; 

1.22 
Garantir a implementação dos privilégios mínimos necessários, provendo acesso às 

senhas das contas privilegiadas somente ao pessoal autorizado; 

1.23 

Garantir a quantidade de acessos à sua interface conforme a necessidade do 

CONTRATANTE, podendo inclusive serem ilimitados. Não é aceita a limitação do 

número de contas que podem ser gerenciadas em um alvo licenciado; 

1.24 

Deve utilizar banco de dados, para armazenamento de credenciais, com as melhores 

práticas de segurança, com mecanismo de blindagem do sistema operacional através 

da desativação ou desinstalação de serviços e portas de acesso não essenciais ao 

funcionamento da solução. 

1.24.1 Caso o banco de dados utilizado para armazenamento de credenciais 

seja de terceiros, a solução deverá ser entregue com licenças de software que 

o compatibilize com a solução; 

1.24.2 Para o caso acima, a empresa contratada deverá prestar suporte 

também dos componentes adicionais a serem entregues diretamente 

1.25 

Utilizar banco de dados para armazenamento de credenciais que permita alta 

disponibilidade e mecanismos para a recuperação de desastres, e que também seja 

compatível com soluções de backup e arquivamento disponíveis no mercado; 

1.26 

Permitir o Backup e Recovery de seu Banco de Dados, bem como das Configurações 

de Software estabelecidas, permitindo a execução de Backups automatizados, com a 

programação/agendamento de horários; 

1.27 
Suportar a implementação em parque computacional Windows Server 2012 R2 e 

Windows Server 2016; 

1.28 

Suportar instalação em VMWare ou Hyper-V; 

1.28.1 Caso não seja compatível, a solução deverá ser entregue com hardware 

e licenças de software (ex.:hypervisor diverso ao do item acima ou sistema 

operacional específico) que a compatibilize com as ferramentas de 

infraestrutura do CONTRATANTE; 

1.28.2 Para o caso acima, a empresa contratada deverá prestar suporte 

também dos componentes adicionais a serem entregues, diretamente 

1.29 

Prover, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, alta disponibilidade dos 

elementos críticos da solução (Cofres Digitais e Gateways de Acessos Privilegiados) 

com funcionamento em modo ativo-ativo ou ativo-stand-by em cada uma das 

localidades (site principal e site redundante adicional), com chaveamento entre 

localidades (sites), garantindo que o processo seja transparente aos usuários 
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conectados e a normalização das funcionalidades ocorra em até 5 (cinco) minutos, 

caso exista perda de comunicação; 

1.30 

Caso seja necessário, a CONTRATANTE proverá a infraestrutura (servidores/software 

em ambiente virtualizado, S.O., camada de balanceamento/redirecionamento de 

tráfego, etc) para implantação e uso da solução em alta disponibilidade; 

1.31 

Prover, no mínimo, um ambiente adicional externo da solução para testes e 

homologação, replicando todo o ambiente de produção, em número de licenças e 

funcionalidades; 

1.32 

Caso a solução fornecida faça uso das funcionalidades disponibilizadas pelas CALs 

(Client Access License) do serviço Microsoft Remote Desktop Services (RDS) para 

acessos através da mesma, a CONTRATANTE irá disponibilizar tal Infraestrutura, para 

que não seja afetada a experiência dos usuários.  

1.33 
Ter a capacidade de gerenciar credenciais que estejam em sistemas localizados em 

múltiplas localidades geográficas e domínios, independentemente de sua quantidade; 

1.34 

Permitir a opção de implementar o gerenciamento de troca de senhas em redes 

segregadas e remotas a fim de acomodar links de alta latência, redes isoladas (DMZ) 

e outras restrições semelhantes; 

1.35 

Possibilitar a utilização de criptografia do banco de dados utilizado pela solução para 

armazenar as credenciais gerenciadas pela mesma. Deve ainda ser compatível com 

os seguintes métodos e padrões de criptografia: 

1.35.1 AES com chaves de 256 bits; 

1.35.2 FIPS 140-2; 

1.35.3 Encriptação PKCS#11 ou superior por hardware utilizando dispositivos 

de HSM devidamente homologados pelo(s) fabricante(s) da solução ofertados; 

1.36 

Incorporar medidas de segurança, incluindo: 

- Certificação Common Criteria (CC) - ISO/IEC 15408 - como garantia de segurança 

do método utilizado no desenvolvimento do sistema; 

- Criptografia, a fim de proteger a informação em trânsito entre os módulos distribuídos 

e entre as aplicações web dos usuários finais; 

1.37 

Ser capaz de exportar a chave de criptografia ou credencial equivalente do local de 

armazenamento das credenciais (repositório seguro), para ser utilizada nos cenários 

de recuperação de desastres, de forma a conceder acesso a todas as senhas de 

identidades privilegiadas gerenciadas pela solução; 

1.38 

Integrar-se com soluções de autenticação de duplo fator, incluindo tokens físicos, 

tokens em software, tokens de evento, tokens de tempo e outras que possuam suporte 

para envio de tokens via SMS e email; 

1.39 

Prover uma interface gráfica para que os administradores possam configurar as 

integrações com dispositivos e/ou plataformas que não são disponibilizadas 

nativamente, sem necessidade de serviços profissionais de terceiros; 
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1.40 

Prover arquitetura para que os administradores possam configurar as integrações que 

não são disponibilizadas nativamente, sem a necessidade de serviços profissionais de 

terceiros; 

1.40.1 A funcionalidade deve permitir que o administrador configure a 

comunicação com aplicações de terceiros utilizando scripts, macros, 

chamadas executáveis, linguagens de programação diversas e aceite 

protocolos variados incluindo, no mínimo, WMI, SSH e HTTP/HTTPS; 

1.41 

Integrar-se diretamente, sem codificação adicional ou adição de scripts, com soluções 

de SIEM, a fim de garantir o registro e a visualização, a partir da aplicação existente 

nesses sistemas, das seguintes ações: 

1.41.1 Atividades administrativas de delegação e revogação de acesso as 

credenciais privilegiadas; 

1.41.2 Atividades de recuperação, liberação e alterações de senhas; 

1.41.3 Atividades executadas pelos usuários na aplicação web; 

1.41.4 Eventos agendados. 

1.42 

Descobrir e alterar credenciais em ambiente Windows, incluindo contas nomeadas, 

administradores 'built-in' e convidados, para determinar movimentações laterais (pass-

the-hash), exibidas em mapa de rede gráfico e interativo ou através de relatórios e 

interface de gerenciamento; 

1.43 Descobrir e alterar credenciais privilegiadas em ambientes Linux e Unix; 

1.44 

Gerenciar credenciais em interfaces de gerenciamento de servidores “out-of-band”, 

tais como Dell iDrac, IBM IMM ou compatíveis com o padrão IPMI – Intelligent Platform 

Management Interface; 

1.45 
Descobrir e alterar credenciais do Active Directory (AD) e todos os outros serviços de 

diretório compatíveis com LDAP V3; 

1.46 
Descobrir e alterar contas privilegiadas usadas em serviços web em, no mínimo, 

aplicações baseadas em Microsoft IIS); 

1.47 
Descobrir e alterar processos interdependentes e credenciais de serviço, incluindo 

credenciais em ambientes clusterizados; 

1.48 

Permitir o agrupamento lógico de credenciais, obedecendo uma hierarquia, a fim de 

simplificar a configuração e aplicação de políticas apropriadas para diferentes tipos de 

sistemas alvo, além de permitir a atualização de uma mesma conta em múltiplos 

sistemas-alvo com uma única tarefa de alteração de senhas; 

1.49 

Ser capaz de redefinir senhas individuais ou grupos de senhas sob demanda e realizar 

verificações agendadas e automáticas a fim de garantir que as senhas das contas 

gerenciadas pela solução no dispositivo de destino correspondam às mesmas senhas 

armazenadas no banco de dados da solução. Caso a senha da conta gerenciada pela 

solução seja diferente daquela armazenada no banco de dados, a solução deve ser 

capaz de gerar relatórios e alertas notificando este evento; 
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1.50 
Proteger as senhas de credenciais compartilhadas que seriam normalmente 

armazenadas em planilhas e arquivos em texto claro; 

1.51 

Conceder acesso aos sistemas utilizando "Remote Desktop" e "SSH" sem que os 

usuários vejam qualquer senha, garantindo que não haja necessidade de instalação 

de aplicações e/ou agentes nas estações dos usuários para realizar o acesso, devendo 

conceder acesso a: 

1.51.1 Sistemas e aplicações parametrizáveis, onde a aplicação deverá ser 

executada, por meio de página web, devidamente autenticada com usuário e 

senha pré-determinados ou recuperados da base de dados da solução, sem 

que haja login interativo por parte do usuário no sistema operacional do 

servidor de destino, possibilitando habilitar gravação da sessão caso seja 

necessário. Exemplo: Executar o SQL Management Studio com credencial de 

SA (System Administrator) sem que o usuário conheça a senha e sem 

necessidade de login interativo prévio do usuário no sistema operacional do 

host de destino; 

1.51.2 Sistemas baseados em Remote Desktop e SSH sem que os usuários 

vejam a senha. A senha vigente no momento (estática ou dinâmica) deverá 

ser provida para as aplicações ou conexões remotas devendo ser recuperadas 

de forma automática e transparente do banco de dados da solução; 

1.51.3 As sessões acessadas podem ser monitoradas ao vivo, com 

compartilhamento de tela e controle de periféricos, como teclado e mouse 

(assistência remota), e por meio de gravação de vídeos das mesmas, em 

formato padrão de execução não proprietário da solução, possibilitando que 

os vídeos gerados possam ser armazenados de modo seguro em drivers locais 

de rede, pastas compartilhadas, etc.; 

1.51.4 Caso tenha formato proprietário, a solução deverá conter meios de 

acessar os vídeos. 

1.51.5 Filtrar comandos executados ao longo da sessão gravada, 

possibilitando pesquisar ações específicas no vídeo gravado. 

1.51.6 A função de gravação de sessões deve realizar o isolamento de 

sessões de acesso, atuando como um proxy/servidor de salto entre a máquina 

do usuário e o ativo a ser acessado. 

1.51.7 A função de gravação de sessões deve ser provida em alta 

disponibilidade, no modelo ativo-ativo ou ativo-stand-by, tanto no site principal 

quanto no site adicional previsto para a função DR. 

1.51.8 Quando em ambiente distribuído entre dois Data Centers, a solução 

deverá permitir que cada equipamento armazene suas gravações de maneira 

segura em storage local, evitando a transmissão desnecessária de dados 

entre diferentes Data Centers. 
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1.51.9 Ainda que as gravações estejam armazenadas em locais diferentes, a 

solução deve permitir que essas evidências sejam consultadas a partir de 

qualquer console web instalada, de maneira centralizada. 

1.52 
Permitir que os usuários solicitem acesso aos gestores através de interface web 

intuitiva; 

1.53 

Realizar automaticamente a descoberta, detecção, importação e armazenamento no 

repositório seguro de chaves SSH em sistemas Linux, implementando: 

1.53.1 Suporte a chaves nos tamanhos 1024, 2048, 4096 e 8192 bits; 

1.53.2 Análise da relação de confiança das chaves detectadas com outras 

máquinas na rede; 

1.53.3 Auditoria e controle dos acessos às chaves por sistema de aprovações; 

1.53.4 Renovação periódica ou sob demanda das chaves; 

1.53.5 Verificação da validade e sincronia das chaves com o destino; 

1.53.6 Reconciliação de chaves, renovando-as e armazenando-as novamente; 

1.53.7 Conexão transparente a ativos da rede,utilizando as chaves 

armazenadas; 

1.53.8 Gerenciamento em grupos, permitindo que múltiplas máquinas herdem 

a mesma chave SSH. 

1.54 
Permitir que os comandos executados em sistemas Linux monitorados sejam gravados 

em modo texto; 

1.55 

Possuir funcionalidade de “AD Bridge” para integração de servidores Linux/Unix no 

Active Directory, acompanhando a mesma nomenclatura e grupos do diretório LDAP 

ou AD; 

1.56 
Provisionar na plataforma Unix-like as contas e grupos do Active Directory que 

possuam permissão de acesso, de maneira automatizada e transparente; 

1.57 

Fornecer aplicação web para acesso às funcionalidades básicas da solução que seja 

compatível com ao menos dois dos principais navegadores do mercado (Internet 

Explorer, Google Chrome e Firefox); 

1.58 

Oferecer em sua aplicação web diferentes visões e opções de acordo com as 

permissões dos usuários, mostrando, por exemplo, apenas as funcionalidades 

delegadas àquele usuário; 

1.59 

Suportar métodos para registrar e relatar qualquer ação realizada e detectada pela 

solução, incluindo registros de aplicações baseadas em texto, auditoria de banco de 

dados, aplicações syslog, notificações de e-mail; 

1.60 
Permitir o envio automático de logs para servidores SYSLOG, de forma aderente ao 

disposto em RFC 5424 – The Syslog Protocol (IETF); 

1.61 

Ser configurável para enviar alertas disparados pelo sistema e eventos de usuário 

baseados nos arquivos de log, valores de registro, e-mail, logs de evento do Windows, 

Syslog, enfileiramento de mensagens Microsoft e executando aplicações específicas; 
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1.62 
Controlar o acesso aos relatórios se baseando nas permissões configuradas na 

solução; 

1.63 

Registrar cada acesso, incluindo os acessos via aplicação web, para solicitações de 

senha, aprovações, checkout's, mudanças de delegação, relatórios e outras 

atividades. Devem ser registrados os acessos à console de gerenciamento da solução, 

tanto para configuração quanto para relatórios, bem como todas as atividades de 

alterações de senhas; 

1.64 
Caso os componentes da solução sejam segregados uns dos outros, a sua 

intercomunicação não deverá conter senhas em texto claro; 

1.65 
Criar relatórios que podem ser exportados em pelo menos um dos formatos editáveis: 

HTML, CSV, XLSX ou XLS; 

1.66 

A solução deverá disponibilizar: 

1.66.1 Mecanismo de retirada e devolução de contas e senhas 

compartilhadas; 

1.66.2 Definição de tempo de validade: permitir o estabelecimento de tempo 

de validade para as senhas de identidades privilegiadas gerenciadas que 

forem requisitadas; 

1.66.3 Troca automática da senha no sistema gerenciado, após a sua 

devolução ou após o vencimento do tempo de validade estabelecido; 

1.66.4 Troca de senhas por demanda: permitir a troca de senhas nos sistemas 

gerenciados, de forma individual ou por grupos customizáveis, manualmente 

ou de forma automática, por agendamento (grupo de todos os sistemas 

operacionais UNIX, por exemplo); 

1.67 

Ser capaz de, durante o processo de definição da política de composição de senha: 

1.67.1 Gerar senhas aleatórias com extensão de 127 (cento e vinte e sete) 

caracteres ou mais; 

1.67.2 Utilizar caracteres alfabéticos (maiúsculos e minúsculos), numéricos e 

símbolos; 

1.67.3 Especificar qual o tipo de caractere na composição das senhas a serem 

geradas; 

1.67.4 Implementar controle de acesso baseado em papéis, garantindo 

aderência ao princípio dos privilégios mínimos, e viabilizando a segregação de 

funções entre usuários de uma mesma aplicação gerenciada. Deve permitir a 

formação de grupos de usuários e dispositivos, bem como a atribuição de 

privilégios de acesso a esses grupos, onde esses privilégios de acesso 

possam ser atribuídos por critérios como tipo de dispositivo, sistemas 

operacionais, banco de dados e aplicativos de virtualização; 

1.67.5 Garantir que a senha gerada seja diferente do nome da conta 

correspondente. Exemplo: se a credencial ou conta tem o nome 

“Administrador” a senha gerada jamais pode ser composta da mesma forma; 
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1.67.6 Permitir a determinação de quais símbolos estão excluídos ou 

exclusivamente permitidos na composição da senha; 

1.67.7 Garantir a configuração de mecanismo para que as senhas 

randomizadas sejam únicas para cada credencial; 

1.67.8 Garantir a configuração de mecanismo para que determinados grupos 

de senhas randomizadas sejam as mesmas para cada credencial pertencente 

a este grupo; 

1.68 

Permitir a definição de Fluxos de Aprovação (Workflows) para obtenção de acesso às 

Contas Privilegiadas, com as seguintes características: 

1.68.1 Personalização de fluxos: permitir a configuração de fluxos para 

aprovação, de acordo com a criticidade e características da conta, e aprovação 

de, pelo menos, um responsável; 

1.68.2 Permitir a aprovação perante um agendamento de ações 

administrativas; ou seja; a aprovação do acesso ocorrerá em um dia, mas a 

liberação da senha ocorrerá de forma automática somente na data e horário 

previstos; 

1.68.3 No que diz respeito à descoberta automatizada de identidades 

privilegiadas, a solução deve ser capaz de encontrar contas de usuários 

privilegiados que possam ser gerenciadas pela solução, permitindo ou não que 

a conta descoberta seja gerenciada pela solução; 

1.68.4 Ser capaz de substituir as senhas de identidades privilegiadas que 

estejam sendo utilizadas por determinado serviço em todos os locais onde 

estejam sendo utilizadas; 

1.68.5 A descoberta automática deve ser realizada por buscas no Active 

Directory (AD) e por intervalos de endereços IP; 

1.69 

Suportar, através da interface Web para acesso e recuperação das senhas, de forma 

nativa, a personalização dinâmica e automática dos acessos atribuídos ao usuário 

conforme privilégios delegados pelo administrador da solução; 

1.70 

A interface web e de administração deverão ser compatíveis com os seguintes 

métodos de autenticação de duplo fator: certificados digitais, smart cards, tokens RSA, 

Oauth ou Google Authentication, para todos os usuários da solução; 

1.71 

A solução deve fornecer dados ad-hoc agendados, relatórios em tempo real dos 

usuários, contas, configuração da solução e informações sobre os processos da 

solução; 

1.72 

A solução deve apresentar relatórios com visibilidade hierárquica, contendo listas e 

filtros de ordenação, de tal forma que os usuários possam detalhar as informações e 

os recursos que desejam acessar; 

1.73 
A solução deve fornecer relatórios de auditoria que disponibilizem detalhes das 

interações dos usuários com a solução, tais como: 
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1.73.1 Auditoria detalhada, com no mínimo, atividade de login e logoff dos 

usuários; 

1.73.2 Alterações nas funções de delegação; 

1.73.3 Adições, deleções e alterações de senhas gerenciadas pela solução; 

1.73.4 Operações das senhas dos usuários, incluindo check-in e check-out, 

solicitações negadas e permitidas; 

1.73.5 Os relatórios devem ser filtrados por período de tempo, tipo de 

operação, sistema, gerente e outros critérios; 

1.74 

A solução deve fornecer relatórios de conformidade detalhados das operações 

realizadas pela solução, tais como: 

1.74.1 Lista de sistemas gerenciados; 

1.74.2 Senhas armazenadas; 

1.74.3 Eventos de alteração de senha; 

1.74.4 Permissões de acesso web; 

1.74.5 Auditoria de contas, sistemas e usuários; 

1.74.6 Alerta em tempo real. 

1.75 
Possuir funcionalidade para monitoramento de saúde da solução, com a capacidade 

de chaveamento entre nós no caso de falhas; 

1.76 
Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item deve ser 

entregue com total integração com os demais itens desta especificação. 

 

 

Item 2 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção contra Tomada de Controle 

da Rede 

 

2.1 
Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Controlador de Domínio AD (Active Directory). 

 

Requisito 

2.2 
Deve proteger o Controlador de Domínio contra roubo de identidade e acesso não 

autorizado. 

2.3 

Deve monitorar atividades internas no controlador de domínio e tráfego de segmento de 

rede que este esteja instalado, para confirmação de integridade das solicitações e tickets 

Kerberos utilizados nos equipamentos e contas de usuário. 

2.4 

Deve detectar em tempo real atividades anômalas, típicas de ataques ao protocolo de 

autenticação Kerberos, como roubo de credenciais, movimentação lateral e escalonamento 

de privilégios; 

2.5 

Deve detectar a extração e uso de um Kerberos TGT (ticket de concessão de tickets) da 

memória LSASS (Subsistema de autoridade de segurança local) em um host para obter 

acesso a outros recursos da rede (Pass-the-ticket); 
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2.6 

Deve detectar a recuperação e exploração de hashes de senha armazenados no banco de 

dados do SAM (Security Accounts Manager) ou do Active Directory para representar um 

usuário legítimo (Pass-the-Hash); 

2.7 

Deve detectar a obtenção de acesso ao KDC (Kerberos Key Distribution Center) para 

geração de token principal de segurança que fornece acesso completo a um domínio inteiro 

(Golden Ticket); 

2.8 
Deve detectar o uso do hash de uma conta de usuário para obter um tícket do Kerberos, 

que é usado para acessar outras contas e recursos de rede (Overpass-the-Hash);  

2.9 

Deve detectar a modificação das configurações de permissão de ticket do Kerberos para 

obtenção de acesso não autorizado aos recursos da rede PAC Manipulation (Manipulação 

de Certificado de Atributo de Privilégio); 

2.10 Deve detectar a recuperação maliciosa de credenciais do controlador de domínio (DCSync). 

2.11 
Visando garantir o funcionamento da solução como um todo, este item deve possuir total 

integração com o item 1 desta especificação. 

 

 

Item 3 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações 

Conteinerizadas 

 

3.1 
Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Cluster Orquestrador de Contêineres com 

Aplicações Dinâmicas. 

Requisito 

3.2 

A solução deve prover funcionalidades que atendam as demandas de segurança de 

credenciais e suas subcategorias, especificamente o gerenciamento de secrets, onde 

entende-se como secret uma estrutura de dados que possa conter senhas, chaves 

privadas, tokens e chaves de APIs e deve ser entregue de maneira segura e criptografada 

para aplicações, containers ou serviços. 

3.3 

Deve ser totalmente compatível para funcionamento em ambiente Docker, instalado em 

modo contêiner, sendo esse executado em diversas plataformas, incluindo, mas não se 

limitando a Windows e Linux. 

3.4 

Deve permitir integração nativa com as seguintes plataformas:Openshift versão 3.3 ou 

superior (com Docker registry instalado), Kubernetes 1.5 ou superior, GKE cluster versão 

1.9 ou superior, GKE cluster versão 1.5 ou superior com Helm instalado, outros ambientes 

Kubernetes versão 1.5 ou superior, Pivotal Cloud Foundry e Cloud Foundry. 

3.5 
Deverá oferecer integração com ferramentas de gerenciamento de configuração, 

suportando minimamente: Chef, Puppet e Ansible. 

3.6 
Deve oferecer recursos de redundância, alta disponibilidade e suporte a balanceamento de 

carga se utilizando da infra-estrutura disponibilizada pela CONTRATANTE. 
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3.7 
A alta disponibilidade deve conter funcionalidade de replicação automática entre as bases 

da solução, oferencendo pelo menos 2 réplicas. 

3.8 
O conjunto de réplicas deve oferecer funcionalidade de Failover automático, onde uma das 

réplicas assumirá a operação em caso de problemas. 

3.9 
Deve haver funcionalidade de backup seguro do conteúdo armazenado e configurações do 

produto, possibilitando a prática de Disaster Recovery. 

3.10 

Para que não haja sobrecarga nem exposição do repositório central da solução e suas 

redundâncias, a solução deve oferecer componentes que absorvam a carga de requisições. 

Esses componentes devem agregar capacidade de requisições por segundo de maneira 

quantitativa ao total da solução. 

3.11 

O mesmo componente que absorve e trata as requisições, deve operar no modo somente 

leitura, impossibilitando qualquer alteração nos dados utilizados. Alterações essas apenas 

possíveis nos nós principais da solução (principal e réplicas, quando ativas). 

3.12 

Deve possuir interface Web com dashboard e/ou interface gráfica que exiba o estado 

operacional (system health) relativo aos componentes da solução, incluindo réplicas e 

componentes de balanceamento de carga 

3.13 

Deve criptografar todas as chaves privadas SSL utilizadas por quaisquer serviços da 

solução, ou utilizadas na criptografia da base de dados evitando que sejam armazenadas 

em texto claro no sistema de arquivos. 

3.14 
A criptografia deve ocorrer antes da escrita em armazenamento persistente, evitando que 

informações sejam comprometidas em caso de acesso aos dados. 

3.15 
Deve permitir que a chave master de criptografia seja armazenada e provida por soluções 

de HSM. 

3.16 A solução deverá possibilitar o armazenamento de múltiplas versões de um mesmo secret 

3.17 
A solução deve atuar como gerador e intermediário (broker) de secrets para diversos 

clientes como aplicações, contêineres e clientes de criptografia. 

3.18 
O fornecimento de secrets deve oferecer meios de controle de solicitante com múltiplos 

fatores, incluindo minimamente Tempo de vida (TTL) e restrições de IP/range. 

3.19 

Os secrets devem ser modificáveis, com base em critérios de tempo de uso (Lease time) 

ou expiração, sendo que após expiração, a rotação ocorre de acordo com políticas definidas 

no sistema. 

3.20 
Além do controle de concessão dos secrets, deve haver meios de revogar totalmente o 

acesso a um secret sob demanda ou via política. 

3.21 

Todos os registros de eventos de segurança como autenticação de clientes, solicitação de 

secrets, revogação de secrets, acesso de usuários, aplicações ou clientes a secrets, 

mudanças de permissão, deverão ser armazenados de maneira que impossibilite a sua 

alteração e se mantenha a correta integridade das evidências. 
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3.22 

As operações com secrets devem gerar trilha de auditoria contendo, no mínimo: 

Identificação do cliente (usuário ou usuário sistêmico), Identificação do secret, Horário 

(Timestamp completo), Ação (leitura ou alteração) e se a ação foi permitida ou não.  

3.23 

Para evitar acessos excessivos ou não autorizados a um secret, a solução deverá 

disponibilizar meios de abstrair a gerência e acesso aos secrets, minimizando o acesso 

direto e as chamadas de APIs. 

3.24 

Deve obedecer uma configuração inicial estrita de “negação padrão” para acesso aos 

secrets, onde cada requisitante deve ser previamente autorizado via política de segurança, 

que identifique a aplicação ou usuário solicitante como membro de um grupo com 

autorização de acesso ou solicitação do secret em questão. 

3.25 

Deve utilizar definição de papéis (RBAC) para autorização de identidades de usuários e de 

aplicações onde possam ser definidos e relacionados entre si quando possível: Usuários, 

Grupos de usuários, Usuários sistêmicos (máquinas, serviços e processos) e Grupos de 

usuários sistêmicos. 

3.26 

A definição de usuários sistêmicos deve suportar máquinas estáticas e máquinas 

distribuídas por ferramentas de orquestração (Host Factory), provendo assim suporte à 

ambientes elásticos. 

3.27 

O relacionamento com os secrets entre usuários sistêmicos ou não, deve ser realizado por 

meio de políticas de uso e acesso, que definirão: 

3.27.1 Usuários que poderão acessar a ferramenta via interface gráfica, Linha de 

comando (CLI) ou APIs, e seus privilégios; 

3.27.2 Máquinas (usuários sistêmicos) que poderão acessar a ferramenta de 

maneira programática e obter dados, e suas permissões em dados protegidos, 

inclusive secrets; 

3.27.3 Variáveis que representam secrets armazenados e quem terá acesso a eles; 

3.27.4 Webservices que possam prover serviços a solução e seus acessos. 

3.28 
Deve oferecer ferramenta gráfica que demonstre o relacionamento entre diferentes 

entidades (secrets, usuários e grupos, usuários e grupos sistemicos) 

3.29 

Quando a solução operar em integração com Kubernetes e/ou Openshift, deve permitir que 

os seguintes recursos sejam definidos como usuários sistemicos: Namespace, Deployment, 

Deployment Config (apenas Openshift), Stateful Set, Service Account e Pod. 

3.30 
Todo secret deve conter por padrão, duas listas de acesso: Papéis/grupos que podem ler o 

secret e que podem alterar o secret. 

3.31 

Todas as operações envolvendo usuários e grupos sistemicos ou não, políticas e secrets, 

incluindo a criação, leitura ou alteração, devem ser feitas via linguagem aberta de 

serialização YAML. 

3.32 
A obtenção de secrets deve ser permitida por diversos meios, incluindo, pelo menos, linha 

de comando (CLI) e RestAPI. 

3.33 A solução deve fornecer documentação detalhada da API REST. 
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3.34 

Visando a facilidade de integração com aplicações existentes ou com práticas de 

desenvolvimento vigentes, a solução deve fornecer bibliotecas de integração em linguagens 

variadas, incluindo minimamente .NET, Java, Ruby e Go. 

3.35 

Os secrets deverão ser disponibilizados unicamente para as aplicações ou serviços que os 

consomem, sendo que em hipótese alguma, devem ser disponibilizados no nível do sistema 

operacional ou “namespaces” acessíveis por outras aplicações.  

3.36 

Para que a disponibilização de secrets seja operacionalizada em diversos ambientes, deve 

fornecer ferramenta que leia os arquivos YAML e realize a injeção do conteúdo dos secrets 

em variáveis de ambiente do processo selecionado, que serão automaticamente eliminadas 

quando o processo for finalizado. 

3.37 
Quando integrado com Kubernetes deve suportar integração e uso do Kubernetes 

Authenticator Client (K8S), em modo Init ou Sidecar. 

3.38 

A ferramenta de leitura e solicitação de secrets via YAML deve ser compatível com outros 

provedores de secret, incluindo AWS S3, AWS Secrets Manager, Chef Data Bags, GoPass, 

keyrings e  Keepass kdbx database files. 

3.39 
Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item deve ser 

entregue com total integração com o item 1 desta especificação. 

 

● . 

Item 4 

Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações Não-

Conteinerizadas 

 

4.1 
Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) aplicação Não-Conteinerizada (ambiente 

tradicional) 

Requisito 

4.2 

Uma aplicação gerenciada é definida como a aplicação que faz uso direto dos recursos e 

credenciais gerenciadas pela solução para concessão de acesso ao seu ambiente 

(substituindo o uso de credenciais hard coded, por exemplo). 

4.3 

Deve permitir a integração de servidores de aplicação e o repositório digital seguro, 

eliminando a necessidade de senhas e chaves SSH embutidas em aplicações, scripts e 

arquivos de configuração. 

4.4 

Deve possuir mecanismo de segurança que evite a parada de aplicações críticas, mantendo 

a entrega das credenciais em caso de queda da rede ou parada total da solução que 

gerencia as credenciais por meio do repositório seguro. 

4.5 Deve fornecer credenciais, pelo menos, via consulta de rede ou Web service. 

4.6 
Deve garantir a entrega de credenciais localmente nos servidores de aplicação, garantindo 

baixa latência para aplicações de missão crítica. 
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4.7 

Deve manter um cache local atualizado das credenciais utilizadas no servidor de aplicação, 

a fim de de prevenir falhas na comunicação com o repositório seguro e trazer velocidade às 

consultas 

4.8 

Deve suportar redundância de credenciais, oferecendo, de maneira transparente, mais de 

um usuário e senha à aplicação crítica, de forma que se evite qualquer possível 

indisponibilidade mínima durante o processo de troca de senhas; 

4.9 
Deverá oferecer SDKs documentados para integração com aplicações em Java, C/C++ e 

.Net 

4.10 
Deverá suportar a utilização de executável para scripts e aplicações nativas em plataforma 

Windows 

4.11 
Deverá suportar a utilização integração com servidores WebSphere, WebLogic, JBoss e 

Tomcat, para fornecimento de credenciais via XML datasources 

4.12 

Deverá suportar a autenticação de aplicações que consultam credenciais, permitindo definir 

o caminho da aplicação, usuário do sistema operacional, endereço do servidor e hash do 

código. 

4.13 

Ser disponibilizada com um SDK (Software Development Kit) que pode ser configurado para 

permitir que aplicações possam: 

4.13.1 Solicitar as credenciais sob demanda, ao invés de utilizar credenciais 

estáticas; 

4.13.2 Atualizar informações de contas automaticamente no banco de dados de 

senhas; 

4.13.3 Inscrever automaticamente dispositivos alvo, sem aguardar por atualizações 

dinâmicas; 

4.13.4 Alterar senhas em texto claro (incorporado em aplicações), de forma segura 

no banco de dados de senhas; 

4.14 
Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item deve ser entregue 

com total integração com o item 1 desta especificação. 

 

● Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Windows. 

Item 5 
Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores 

Windows 

5.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Windows 

Requisito 

5.2 Realizar varredura e inventário de aplicações instaladas no servidor. 

5.3 

Garantir o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja realizado 

diretamente no servidor de destino (sem ser através do mecanismo de Monitoramento 

Comportamental e Repositório Seguro), fazendo uso das funcionalidades instaladas no 

sistema operacional alvo. 
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5.4 
Oferecer opção de execução de aplicações com privilégios em modo explícito e 

transparente (sem avisos); 

5.5 
Oferecer opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e transparente 

(sem avisos); 

5.6 
Oferecer opção de execução com restrições de aplicações em modo explícito e transparente 

(sem avisos); 

5.7 Exibir a reputação do arquivo executado advinda de, pelo menos, 1 (uma) fonte externa; 

5.8 
Disponibilizar a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware 

em soluções de mercado; 

5.9 

Suportar, no mínimo, para o servidor de gerenciamento as versões Windows Server 2012, 

Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016, e, para monitoramento de servidores, as 

versões Windows Server 2003 SP2 x32 & x64, Windows Server 2008 x32 & x64, Windows 

Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2016 e Windows 

Server 2019 

5.10 

Implementar regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução 

fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, 

independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento 

Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 

5.11 

Implementar regras de controle do nível de privilégio utilizado na execução das aplicações 

permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, 

independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento 

Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 

5.12 

Implementar controle de nível de privilégio independentemente da permissão que o usuário 

possua localmente no ativo ou no domínio, permitindo que usuários restritos executem 

atividades com nível administrativo.  

5.13 
Permitir atribuição granular para execução de aplicações com nível de privilégio 

admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina.  

5.14 

Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, deve permitir a 

criação de políticas reutilizáveis, contendo, no mínimo, os seguintes tipos de aplicações ou 

tipos de arquivos: executáveis, scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas 

(DLL), instaladores, controles ActiveX, objetos COM. 

5.15 
Implementar a verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da 

assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da solução. 

5.16 
Implementar o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares 

em qualquer formato, para objetos reutilizáveis da solução. 

5.17 
Utilizar eventos reportados na interface da ferramenta para criação de novas políticas ou 

incluí-los em políticas existentes. 

5.18 
Permitir agrupar aplicações com base em suas características, para facilitar a inserção de 

novas aplicações aos grupos ou políticas de segurança de aplicações já criadas. 
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5.19 
Impedir a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem 

autorização e/ou registro da atividade por meio da interface de gerência. 

5.20 

Disponibilizar modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o registro das 

execuções e atividades dos usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em 

comportamento conhecido. 

5.21 Monitorar e exibir acessos e atividades realizadas na própria solução. 

5.22 
Deve permitir autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos em regras, 

individualmente ou em grupos.  

5.23 

Deve realizar varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema 

operacional alvo para catalogar arquivos existentes nas máquinas e uni-los ao inventário 

populado mediante detecção durante a execução. 

5.24 

Deve verificar a reputação dos arquivos executados e detectados pelas funcionalidades 

instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de ameaças, como por 

exemplo o VirusTotal.com ou similares. 

5.25 
Deve permitir a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de acordo com 

sua  origem, mesmo possuindo restrições. 

5.26 
Possibilitar o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas execuções de 

arquivo e de execuções sob certas condições definidas em política. 

5.27 
Possibilitar ao usuário final a solicitação de liberação de atividades específicas fazendo uso 

das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo. 

5.28 
Possibilitar a liberação emergencial da execução de comandos e elevação de privilégios 

sem desativar a solução, caso o usuário esteja off-line. 

5.59 
Implementar as regras de controle de acordo com características do usuário final, incluindo 

nome de usuário, grupos a que o usuário pertence e endereço IP. 

5.30 
Oferecer monitoramento de atividade maliciosa dos processos em execução, visando 

detectar tentativas de roubo de credenciais. 

5.31 

Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, a solução deve 

alertar, reportar e bloquear atividade anômala de arquivos e usuários durante a interação 

com bases de senhas no formato hash, como por exemplo, SAM local e LSASS. 

5.32 

Caso o dispositivo não possa estar conectado de forma permanente ao mecanismo de 

Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro da solução, deve, de forma 

autônoma e off-line, gerenciar as senhas das credenciais locais, aplicando políticas de 

randomização e sincronização das senhas definidas na central da solução.  

5.33 
Permitir o envio de arquivos suspeitos, executados sob sua supervisão, para soluções de 

análise de ameaça do tipo Sandbox. 

5.34 
Possibilitar a execução de aplicativos que precisam de privilégio de execução a usuários 

não-privilegiados; 

5.35 
Permitir criar uma whitelist, onde é configurado todos os aplicativos que podem ser 

executados e qualquer outra aplicação fora desta lista automaticamente seja bloqueada 
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5.36 
Possuir uma integração com Windows UAC, e conter relatórios do uso de prompts aos 

usuários feitos pelo UAC 

5.37 Suportar a guarda de políticas de hosts que não façam parte do Active Directory 

5.38 
Manter todas as políticas em cache e serem aplicadas ao endpoint, ainda que o mesmo não 

esteja conectado à rede corporativa 

5.39 
Deve permitir que mensagens customizadas sejam mostradas antes que uma aplicação 

seja executada ou bloqueada 

5.40 
Deve suportar adição múltiplas mensagens, estas mensagens devem possibilitar edição e 

suportar múltiplas linguagens 

5.41 
Deve possuir capacidade de relatórios de aplicações e eventos de usuários inclusos na 

solução 

5.42 
Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item deve ser entregue 

com total integração com o item 1 desta especificação. 

  

 

● . 

Item 6 
Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores 

Linux/Unix 

6.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Linux/Unix 

Requisito 

6.2 

Permitir o gerenciamento dos privilégios em contas de usuário em equipamentos Unix, 

Linux, Solaris e AIX. Deve associar os privilégios e comandos controlados às contas 

cadastradas no repositório seguro digital, realizando o controle no próprio sistema 

operacional do destino. 

6.3 

Garantir o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja realizado 

diretamente no servidor de destino (sem passar pelo repositório seguro digital) fazendo uso 

das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo. 

6.4 

Disponibilizar, como conjunto mínimo de atividades controladas no ativo de destino, as 

seguintes operações: criação e exclusão de arquivos e diretórios, mudança de nome de 

arquivos e diretórios, abertura de arquivos para escrita, comandos chown e chmod e 

ligações entre arquivos. 

6.5 
Implementar restrições, em uma plataforma, de maneira global ou em uma conta de usuário 

ou grupo de maneira granular. 

6.6 Realizar o controle mediante interceptação do comando antes que ele seja executado. 

6.7 Permitir a liberação de comandos privilegiados a usuários comuns. 



 

____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados sem mão de obra  
Atualização: Julho/2020 

6.8 
Permitir que os comandos executados em sistemas monitorados sejam gravados em modo 

texto no repositório seguro digital. 

6.9 
Permitir que sejam atribuídas permissões para usuários e grupos, inclusive do Active 

Directory. 

6.10 
Permitir o agrupamento de comandos, bem como a utilização de coringas como (*), para 

uma definição ampla de parâmetros. 

6.11 

A solução deverá possuir funcionalidade que permita definir variáveis de ambiente no 

momento da execução de um comando, independente da definição realizada pelo usuário 

ou seu perfil. Sendo exigido no mínimo as seguintes variáveis: PATH, ENV, BASH_ENV, 

GLOBIGNORE, SHELLOPTS. 

6.12 
Possibilitar o uso da máscara de usuário na execução dos comandos (valores entre 0000 e 

0777). 

6.13 

Impedir a utilização da técnica de ShellEscape, em que um programa autorizado e 

executado com privilégios permita a execução de outros programas e consequentemente 

escape dos controles definidos. 

6.14 
Disponibilizar a funcionalidade de restrição de Shell, que impossibilite que scripts e shells 

de sistema executem comandos não permitidos pelas regras definidas na solução. 

6.15 

Oferecer a capacidade de verificação da identidade da pessoa que executa comandos 

localmente no dispositivo alvo através de autenticação via usuário da ferramenta, LDAP ou 

RADIUS. 

6.16 Monitorar e exibir acessos e atividades realizadas no próprio sistema 

6.17 
Possibilitar mapear e coletar atividades regulares de usuários através do modo observação,  

agregando e exportando os resultados para um perfil. 

6.18 

Prover um controle de comandos completo, com a possibilidade de criar uma lista de 

comandos permitidos ou bloqueados (whitelisting/blacklisting), a serem alterados (criação 

de alias) ou prevenir que comandos sejam executados ou permitir trabalhar em Shell 

modificado/controlado; 

6.19 

Prover meios de permitir que os usuários executem comandos específicos e conduzam 

sessões remotamente baseado em regras sem autenticar-se diretamente utilizando 

credenciais privilegiadas; 

6.20 
Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item deve ser entregue 

com total integração com o item 1 desta especificação. 

 

● . 

Item 7 Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para estações de trabalho  

7.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) estação de trabalho Windows ou Mac 

Requisito 
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7.2 Realizar varredura e inventário de aplicações instaladas na estação de trabalho. 

7.3 

Garantir o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja realizado 

diretamente na estação de trabalho de destino (sem ser através do mecanismo de 

Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro), fazendo uso das funcionalidades 

instaladas no sistema operacional. 

7.4 
Oferecer opção de execução de aplicações com privilégios em modo explícito e transparente 

(sem avisos); 

7.5 
Oferecer opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e transparente 

(sem avisos); 

7.6 
Oferecer opção de execução com restrições de aplicações em modo explícito e transparente 

(sem avisos); 

7.7 
Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, deve exibir a 

reputação do arquivo executado advinda de, pelo menos, 1 (uma) fonte externa; 

7.8 
Disponibilizar a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware em 

soluções de mercado; 

7.9 

Suportar pelo menos as seguintes versões de estações de trabalho: Windows XP SP3, 

Windows Vista SP1, Windows 7 x32 & x64, Windows 8/8.1 x32 & x64, Windows 10 x32 & 

x64, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS Mojave 10.14.  

7.10 

Implementar regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução 

fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, 

independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento 

Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 

7.11 

Implementar regras de controle do nível de privilégio utilizado na execução das aplicações 

permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, 

independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento 

Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 

7.12 

Implementar controle de nível de privilégio  independentemente da permissão que o usuário 

possua localmente no ativo ou no domínio, permitindo que usuários restritos executem 

atividades com nível administrativo.  

7.13 
Permitir atribuição granular para execução de aplicações com nível de privilégio 

admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina.  

7.14 

Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, deve permitir a 

criação de objetos reutilizáveis que possam conter no mínimo os seguintes tipos: arquivos 

executáveis, scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas (DLL), instaladores, 

controles ActiveX, objetos COM. 

7.15 
Implementar a verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da 

assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da solução. 

7.16 
Implementar o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares 

em qualquer formato, para objetos reutilizáveis da solução. 
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7.17 
Utilizar eventos reportados na interface da ferramenta para novas políticas ou incluí-los em 

políticas existentes. 

7.18 
Permitir agrupamento de características e aplicações para fácil seleção e inclusão em 

políticas de segurança. 

7.19 
Impedir a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem 

autorização e/ou registro da atividade por meio da interface de gerência. 

7.20 

Disponibilizar modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o registro das 

execuções e atividades dos usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em 

comportamento conhecido. 

7.21 Monitorar e exibir acessos e atividades realizadas na própria solução. 

7.22 
Deve permitir autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos em regras, 

individualmente ou em grupos.  

7.23 

Deve realizar varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional 

alvo para catalogar arquivos existentes nas máquinas e uni-los ao inventário populado 

mediante detecção durante a execução. 

7.24 

Deve verificar a reputação dos arquivos executados e detectados Fazendo uso das 

funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de ameaças, 

como por exemplo o VirusTotal.com ou similares. 

7.25 
Deve permitir a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de acordo com 

sua  origem, mesmo possuindo restrições. 

7.26 
Possibilitar o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas execuções de 

arquivo e de execuções sob certas condições definidas em política. 

7.27 
Possibilitar ao usuário final a solicitação de liberação de atividades específicas fazendo uso 

das funcionalidades instaladas no sistema operacional. 

7.28 
Possibilitar a liberação emergencial da execução de comandos e elevação de privilégios 

sem desativar a solução, caso o usuário esteja off-line. 

7.29 
Implementar as regras de controle de acordo com características do usuário final, incluindo 

nome de usuário, grupos a que o usuário pertence e endereço IP. 

7.30 
Oferecer monitoramento de atividade maliciosa dos processos em execução, visando 

detectar tentativas de roubo de credenciais. 

7.31 

Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, a solução deve 

alertar, reportar e bloquear atividade anômala de arquivos e usuários durante a interação 

com bases de senhas no formato hash, como por exemplo, SAM local e LSASS. 

7.32 

Caso o dispositivo não possa estar conectado de forma permanente ao mecanismo de 

Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro da solução, deve, de forma autônoma 

e off-line, gerenciar as senhas das credenciais locais, aplicando políticas de randomização 

e sincronização das senhas definidas na central da solução.  

7.33 
Permitir o envio de arquivos suspeitos, executados sob sua supervisão, para soluções de 

análise de ameaça do tipo Sandbox. 
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7.34 
Possibilitar a execução de aplicativos que precisam de privilégio de execução a usuários 

não-privilegiados; 

7.35 
Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item deve ser entregue 

com total integração com o item 1 desta especificação. 

  

 

●  

Item 8 
Serviço de instalação e configuração para Solução de Segurança para Sistemas Críticos 

 

8.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) dia (8 horas). 

Requisitos 

8.2 
Antes de iniciar uma ordem de serviço, a Contratada, junto com a Contratante, deverá 

estimar o esforço para execução do serviço. 

8.3 

Compreende-se nesta etapa a instalação da solução a ser realizada no prazo de até 90 dias 

consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a data da última assinatura do 

Contrato. 

8.4 

No momento anterior da assinatura do termo de recebimento provisório, a Contratada será 

requisitada para reunião de kick-off do projeto com a finalidade de montar o escopo de 

trabalho. Este escopo deverá conter as atividades, prazos e responsáveis da execução para 

acompanhamento da evolução do projeto.  

8.5 
Durante esta etapa, a equipe da Contratada deverá estar disponível nos horários de 

instalação definidos pela equipe da Contratante. 

8.6 
As atividades de instalação e configuração, de acordo com a necessidade, poderão ser 

executadas em horário comercial, período noturno ou final de semana. 

8.7 

Para esta etapa a Contratante disponibilizará a infraestrutura de hardware e software 

necessários e já existentes em seu ambiente, incluindo o ambiente virtualizado, sistema 

operacional, banco de dados, e outros, para a instalação e configuração da solução. 

8.8 
A montagem e instalação de todos os componentes que componham solução adquirida são 

de responsabilidade da Contratada.  

8.9 Os componentes de software deverão estar na versão mais atualizada da solução. 

8.10 
A Contratada deverá listar a Contratante todas as informações necessárias para a correta 

instalação e configuração da solução. 

8.11 
A Contratante deverá providenciar as informações necessárias para a correta instalação da 

solução. 

8.12 

A Contratada prestará a transferência de conhecimento no formato hands-on para a equipe 

técnica da instituição na implantação da solução, ao longo das atividades de configuração, 

bem como durante atividades de suporte e customização. 
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8.13 
A Contratada deverá ao final da implantação elaborar documentação técnica dos 

procedimentos realizados durante a implantação.  

8.14 

A Contratada prestará o serviço de customização com a equipe técnica do contratante no 

decorrer da vigência do contrato oriundo do presente processo. As customizações são 

incrementos no uso da ferramenta que extrapolem a mera configuração dos recursos já 

existentes ou não se caracterizem como serviço de suporte. 

8.15 

Sobre a customização das soluções, os serviços abrangem casos como: 

● Realizar customizações que demandem desenvolvimento de scripts, automações 

avançadas, dashboards e congêneres; 

● Integração da solução com novas tecnologias adquiridas pelo contratante; 

● Instalação nova da solução em função de recuperação de desastre de ambiente; 

● Consultoria utilizando as melhoras práticas adotadas para as soluções. 

8.16 A Contratante acompanhará e contabilizará a utilização de dias/horas. 

8.17 

A prestação dos serviços de instalação/configuração deverá ser realizada por profissionais 

especializados, que possuam certificação do fabricante da solução adquirida, que lhes 

confiram as competências necessárias para a realização dos respectivos serviços ou pelo 

próprio fabricante da solução ofertada.  

 

● . 

Item 9 
Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos 

9.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) turma (5 dias) 

Requisitos 

9.2 
O treinamento oficial do(s) fabricante(s) será de, no mínimo, 40 horas para turma de até 6 

alunos; 

9.3 
O treinamento deve conter ementa que contemple o conteúdo necessário para operação e 

manutenção dos itens deste projeto.  

9.4 

O treinamento será realizado preferencialmente no modelo presencial, nas dependências 

do Contratante, ou, se solicitado por este, em instalações providas pela Contratada. Neste 

último caso, a Contratada deverá disponibilizar os recursos necessários para plena 

realização do treinamento, tais como: ambiente virtualizado para testes e compreensão dos 

temas abordados, sala climatizada, Internet, data-show e coffee-break. 

9.5 

Caso a Contratante opte pelo treinamento no modelo tele presencial, esta deve ser realizada 

online por videoconferência, em português, utilizando ferramenta própria disponibilizada 

pelo fabricante (ex.: Cisco Webex, Adobe Connect, etc.).  

9.6 
A Contratante disponibilizará os computadores a serem utilizados pelos participantes do 

curso; 
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9.7 

A Contratada disponibilizará material didático oficial do curso em formato digital (PDF) aos 

participantes e quaisquer conteúdos e ferramentas adicionais que venham a ser 

necessárias para o treinamento;  

9.8 
As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação são de responsabilidade da 

Contratante;  

  

4.2. Requisitos de Negócio 

4.2.1 Preservação da integridade e da confidencialidade dos dados dos usuários, sejam eles docentes, 

discentes e servidores administrativos desta Universidade para conformidade com a Lei Geral de Proteção 

de Dados (Lei nº 13.709/2018) que vigora neste ano e prevê severas sanções; 

4.2.2 Preservação da integridade e da confidencialidade dos dados dos usuários, sejam eles docentes, 

discentes e servidores administrativos desta Universidade para conformidade com a Lei Geral de Proteção 

de Dados (Lei nº 13.709/2018) que vigora neste ano e prevê severas sanções; 

4.2.3 Manter a integridade da imagem desta instituição. 

4.2.4 Preservação da integridade e da confidencialidade dos dados dos usuários, sejam eles docentes, 

discentes e servidores administrativos desta Universidade para conformidade com a Lei Geral de Proteção 

de Dados (Lei nº 13.709/2018) que vigora neste ano e prevê severas sanções; 

4.3. Requisitos de Capacitação 

4.3.1 Deverá ser realizada capacitação do corpo técnico para a administração e gerenciamento do ambiente.  

4.3.2 A referência mais apropriada é que as capacitações a serem realizadas sejam a dos próprios fabricantes 

da solução vencedora do certame ou pelo fornecedor/integrador capacitado e certificado na solução completa. 

Além de ser uma capacitação para criação, manutenção e administração do ambiente, a capacitação é 

também considerada como um importante requisito de manutenção já que, após o fim do contrato, é 

importante que a equipe do órgão tenha domínio total para manter a solução em pleno funcionamento. 

4.3.3 Para esta solução de Segurança da informação para Sistemas Críticos é necessária a capacitação do 

corpo técnico e implementação com acompanhamento de um profissional especializado na solução e/ou pelo 

próprio fabricante, por se tratar de uma solução complexa. 

4.3.4 A proponente deverá possuir pelo menos 1 (um) profissional capacitado com certificação, e deverá 

apresentar certificado técnico da solução durante a fase de habilitação. 

4.3.5 O treinamento para a Solução de Segurança da informação para Sistemas Críticos deverá ter duração 

mínima de 5 (cinco) dias com pelo menos 8 (oito) horas. 

4.4. Requisitos Legais 

4.4.1 Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública. 

4.4.2 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de licitação denominada pregão, para 
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aquisição de bens e serviços comuns. 

4.4.3 Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de 

informática e automação. 

4.4.4 Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para modalidade de licitação 

denominado pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 

4.4.5 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

bens e serviços comuns. 

4.5. Requisitos de Manutenção 

4.5.1 A garantia técnica da Solução deverá ser prestada durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses, exceto 

quando especificado de outra forma dentro do item. 

4.5.2 Os técnicos envolvidos deverão estar treinados no processo de instalação e configuração do ambiente. 

Recomendável manter o contrato de suporte com o fabricante vigente, a fim de minimizar riscos em caso de 

falhas de software, hardware (se houver) e bugs de sistema. Dentre as vantagens de possuir um contrato de 

manutenção ativo, destacam-se: 

4.5.2.1 Hardware: possibilidade de troca de equipamento ou peça no caso de falha, possibilidade de 

atualização de firmware para melhoria de operação ou utilização de novos recursos do equipamento, 

suporte do fabricante na resolução de problemas graves. 

4.5.2.2 Software: possibilidade de atualização das versões de software durante o período de garantia. As 

atualizações são úteis para resolução de problemas (bugs), correções de segurança e implantação de 

novos recursos/funcionalidades da solução.  

4.5.2.3 A Contratada ou fabricante deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de 

chamado, tipo 24x7, indicando telefone do tipo 0800 ou através de e-mail. 

4.6. Requisitos Temporais 

4.6.1 Deverá ser realizada após a assinatura do Contrato, uma reunião de alinhamento remota, com o objetivo 

de alinhar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital 

e em seus Anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca do objeto, conforme agendamento efetuado pelo 

Gestor do Contrato, bem como: 

4.6.1.1 Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, adequado e disponível para a execução 

do objeto deste Estudo, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica. 

4.6.1.2 Apresentar a declaração de disponibilidade, assinada por cada integrante da equipe técnica 

mencionada na alínea anterior, bem como o Termo de Confidencialidade da Informação. 

4.6.1.3 Apresentar um cronograma para implantação e configuração da Solução adquirida, o qual deverá 

sofrer aval do Gestor do Contrato. 

4.6.1.4 Apresentar a logística para realização do treinamento oficial do fabricante da Solução adquirida. 
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4.6.2 Os profissionais indicados pela Contratada deverão efetivamente implantar e configurar a Solução objeto 

deste Termo de Referência, admitindo-se suas substituições por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada previamente pelo órgão. 

4.6.3 O prazo para a entrega, instalação e configuração da solução será de até 60 (sessenta dias) dias 

consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a data da última assinatura do Contrato. 

4.6.4 O local de entrega dos bens deverá ser na Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, 

Macapá - AP, 68903-419, no Departamento de Redes e Infraestrutura – DRINF/NTI nos horários de 

atendimento comercial. 

4.7. Requisitos de Segurança 

4.7.1 A empresa fornecedora da Solução é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre 

quaisquer dados e informações fornecidos ou contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de 

que venham a ter conhecimento durante a etapa de repasse, de execução dos trabalhos e de encerramento 

dos serviços, não podendo, se não formalmente autorizado, sob qualquer pretexto e forma, divulgá-los, 

reproduzi-los ou utilizá-los a qualquer tempo. 

4.7.2 A empresa deverá possuir nas suas instalações, onde atividades serão executadas de modo remoto, 

padrões de segurança da informação e de tecnologia da informação para evitar a perda ou o vazamento, 

ataques externos e tentativas de invasão, como firewall e sistemas antivírus. 

4.7.3 Cada profissional a serviço da empresa deverá assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade da Política 

de Segurança de TIC, bem como declaração de estar ciente de que a estrutura computacional da não poderá 

ser utilizada para fins diversos daqueles do objeto relacionado à prestação do serviço; 

4.7.4 O correio eletrônico e a navegação em sítios da internet a partir do ambiente de rede poderão ser objeto 

de controle e auditoria. 

4.7.5 Quando se contrata uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) em sua 

integralidade, compreendendo todas as fases de sua execução, serviços e instalações necessárias, sob a 

responsabilidade da empresa contratada até sua definitiva entrega do objeto pretendido ao contratado, é de 

bom alvitre que sejam verificados, com a acuracidade necessária, todos os requisitos de segurança da 

informação e comunicação mitigando sobremaneira a vulnerabilidade ameaçadora da integridade e 

privacidade corporativa, potencialmente existente. 

4.7.6 A Contratada deverá configurar de maneira apropriada os elementos de rede para habilitar o log dos 

eventos da rede, tais como conexões externas e registros de utilização de serviços (arquivos transferidos via 

FTP, acessos a páginas web e tentativas de login não autorizado). 

4.7.7 A Contratada deverá aplicar os patches de segurança nos equipamentos que compõem a Solução. 

4.8. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 

4.8.1 Usar equipamentos, quando aplicável, homologados pela Anatel e/ou ABNT, no que diz respeito a 

normas ambientais; 

4.8.2 Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 

classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
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4.8.3 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução 

dos serviços de instalação da Solução; 

4.8.4 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos, incluindo práticas de logística reversa, conforme o caso; 

4.8.5 Dar preferência ao uso de bens constituídos por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme 

ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; 

4.8.6 Acondicionar os bens preferencialmente em embalagem individual adequada, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

4.8.7 Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima das recomendadas pelas 

normas técnicas; 

4.8.8 Todos documentos ou artefatos gerados pela contratada, salvo manifestação explícita pelo órgão, 

deverão ser entregues em formato digital; e 

4.8.9 A documentação dos produtos que integram a presente solução deverá estar, preferencialmente, na 

língua portuguesa do Brasil. 

4.9. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

4.9.1 A arquitetura deverá possuir recursos disponíveis como espaço em disco, memória e processamento 

caso a solução seja ofertada de forma virtualiza; 

4.9.2 Ambiente virtualizado com recursos para criação de uma nova imagem; 

4.9.3 Espaço em rack para acomodação, caso a solução seja ofertada em appliance físico, bem como ponto 

de energia elétrica com capacidade suficiente para alimentá-lo; 

4.9.4 Capacidade para resfriamento do datacenter, em caso a solução ofertada seja do tipo appliance físico; 

4.9.5 Conexão de rede disponível para interligação da solução com a rede de dados da Universidade; 

4.10. Requisitos de Projeto e de Implementação 

4.10.1 Deverá realizar a implantação física “assistida” de todo componente de hardware e software, incluindo 

sua configuração, integração com o controlador de domínio e a rede da Universidade.  

4.10.2 A implantação deverá contemplar a configuração do gerenciamento de credenciais na aquisição da 

solução deste termo de referência, em cada um dos ativos dos Data Centers, em pelo menos: 

4.10.2.1 Ativos de rede do tipo Switch. 

4.10.2.2 Ativos de rede do tipo Roteador. 

4.10.2.3 Servidores com Sistema Operacional Linux. 

4.10.2.4 Servidores com Sistema Operacional Windows. 

4.10.2.5 Storages. 

4.10.2.6 Sistemas diversos. 

4.10.2.7 Firewalls e outros.  

4.10.3 Faz parte do escopo da implantação da solução: 

4.10.3.1 Instalação de todos os módulos da solução, incluindo elementos de contingência/DR. 

4.10.3.2 Configuração/definição, testes e homologação de no mínimo 10 (dez) perfis de troca 

automatizada de senha, com a criação do procedimento de configuração. 
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4.10.3.3 Configuração/definição, testes e homologação de acesso auditado (com gravação de 

sessões) em ambientes Windows e Linux/Unix, com a criação do procedimento de configuração. 

4.10.3.4 Configuração/definição, testes e homologação de no mínimo 10 (dez) estações/servidores 

com o agente de restrição de privilégios, com a criação do procedimento de configuração. 

4.10.3.5 Configuração/definição, testes e homologação da análise comportamental, com escopo de 

no mínimo 10 (dez) dispositivos alvo, com a criação do procedimento de configuração. 

4.10.3.6 Integração entre os módulos da solução. 

4.10.3.7 Integração com a base de usuários do AD da Universidade. 

4.11. Requisitos de Implantação 

4.11.1 A Contratante irá disponibilizar ambiente para instalação conforme segue: 

4.11.1.1 A arquitetura deverá possuir recursos disponíveis como espaço em disco, memória e 

processamento caso a solução seja ofertada de forma virtualiza; 

4.11.1.2 Ambiente virtualizado com recursos para criação de uma nova imagem; 

4.11.1.3 Espaço em rack para acomodação, caso a solução seja ofertada em appliance físico, bem 

como ponto de energia elétrica com capacidade suficiente para alimentá-lo; 

4.11.1.4 Capacidade para resfriamento do datacenter, em caso a solução ofertada seja do tipo 

appliance físico; 

4.11.1.5 Conexão de rede disponível para interligação da solução com a rede de dados da 

Universidade; 

4.12. Requisitos de Garantia 

4.12.1 A garantia técnica da Solução deverá ser prestada durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses, exceto 

quando especificado de outra forma dentro do item. 

4.12.2 Os técnicos envolvidos deverão estar treinados no processo de instalação e configuração do ambiente. 

Recomendável manter o contrato de suporte com o fabricante vigente, a fim de minimizar riscos em caso de 

falhas de software, hardware (se houver) e bugs de sistema. Dentre as vantagens de possuir um contrato de 

manutenção ativo, destacam-se: 

4.12.2.1 Hardware: possibilidade de troca de equipamento ou peça no caso de falha, possibilidade de 

atualização de firmware para melhoria de operação ou utilização de novos recursos do equipamento, 

suporte do fabricante na resolução de problemas graves. 

4.12.2.2 Software: possibilidade de atualização das versões de software durante o período de garantia. 

As atualizações são úteis para resolução de problemas (bugs), correções de segurança e implantação de 

novos recursos/funcionalidades da solução.  

4.12.2.3 A Contratada ou fabricante deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de 

chamado, tipo 24x7, indicando telefone do tipo 0800 ou através de e-mail. 
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4.13. Requisitos de Experiência Profissional 

4.13.1 A implantação deve ser realizada por profissionais especializados da contratada, que possuam 

certificação do fabricante da solução adquirida ou pelo próprio fabricante, que lhes confiram as competências 

necessárias para a realização dos respectivos serviços. 

4.13.2 Para esta solução de Segurança da informação para Sistemas Críticos é necessária a capacitação do 

corpo técnico e implementação com acompanhamento de um profissional especializado na solução e/ou pelo 

próprio fabricante, por se tratar de uma solução complexa. 

4.13.3 A proponente deverá possuir pelo menos 1 (um) profissional capacitado com certificação, e deverá 

apresentar certificado técnico da solução durante a fase de habilitação. 

4.13.4 Os profissionais que inicialmente manterão relacionamento direto com o CONTRATANTE deverão ser 

apresentados após assinatura do CONTRATO na REUNIÃO INICIAL, ocasião em que deverão ser entregues 

as comprovações dos perfis exigidos. A apresentação de novos profissionais durante a execução do 

CONTRATO, incluindo a entrega das comprovações dos perfis à equipe de fiscalização do CONTRATO, 

deverá ser feita previamente ao início da atuação destes. 

4.14. Requisitos de Formação da Equipe 

PERFIL – ESPECIALISTA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA SISTEMAS CRÍTICOS 

Responsável por realizar todas as atividades relacionadas à implementação e testes da solução de 

proteção dos sistemas críticos, conforme as normas, padrões e diretrizes da contratante, implementando 

os casos de uso, integrando os componentes propostos com os existentes, além de gerar e manter as 

rotinas de implantação. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência mínima de 03 (três) anos em 

implementação de sistemas de segurança da 

informação 

Registro em Carteira de Trabalho ou contrato(s) 

executado(s) pelo profissional, além da devida 

documentação necessária para que se comprove a 

participação do profissional na execução das 

atividades. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível superior 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso de graduação na área de Tecnologia da 

Informação ou nível superior em qualquer área com 
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com pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação. 

pós-graduação na área de Tecnologia da Informação 

em nível de especialização ou mestrado ou 

doutorado, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecido pelo Ministério da Educação – 

MEC. 

  

Especialização Modo de Comprovação 

Certificação na área de segurança da informação. Certificação do profissional comprobatória e válida na 

tecnologia de segurança da informação ou similares, 

como soluções de proteção para sistemas críticos, 

válida e comprovada pelo emissor da certificação. 

4.15. Requisitos de Metodologia de Trabalho 

4.15.1 Na execução das demandas a CONTRATADA deve zelar pela observância às políticas, diretrizes, 

procedimentos, padrões e modelos da UNIFAP, e deve executar as atividades conforme sob a orientação da 

contratante 

4.16. Requisitos de Segurança da Informação 

4.16.1 No que couber e a título de exemplificação, é recomendável que os requisitos contemplem aspectos 

que: propiciem a disponibilidade da solução de TIC contratada; evitem vazamento de dados e fraudes digitais; 

exijam, por parte da contratada, a definição de processo de gestão de riscos de segurança da informação 

que envolvam a solução de TIC; possibilitem a rastreabilidade de forma a manter trilha de auditoria de 

segurança da informação; assegure a continuidade do negócio implementado pela solução; realizem o 

tratamento de dados pessoais (Lei 13709/2018) e informações classificadas, conforme legislação vigente; 

prevejam a realização de auditoria de SIC (Segurança da Informação e Comunicação) de conformidade dos 

requisitos de segurança da informação previstos pela contratação; assegurem a gestão e tratamento de 

incidentes de forma sistematizada; e indiquem diretrizes para o desenvolvimento e obtenção de software 

seguro. 

4.16.1.1 A empresa fornecedora da Solução é integralmente responsável pela manutenção de sigilo 

sobre quaisquer dados e informações fornecidos pelo órgão ou contidos em quaisquer documentos 

e em quaisquer mídias de que venham a ter conhecimento durante a etapa de repasse, de execução 

dos trabalhos e de encerramento dos serviços, não podendo, se não formalmente autorizado, sob 

qualquer pretexto e forma, divulgá-los, reproduzi-los ou utilizá-los a qualquer tempo; 

4.16.1.2 A empresa deverá possuir nas suas instalações, onde atividades serão executadas de modo 

remoto, padrões de segurança da informação e de tecnologia da informação para evitar a perda ou o 

vazamento, ataques externos e tentativas de invasão, como firewall e sistemas antivírus; 
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4.16.1.3 Cada profissional a serviço da empresa deverá assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade 

da Política de Segurança de TIC do órgão, bem como declaração de estar ciente de que a estrutura 

computacional não poderá ser utilizada para fins diversos daqueles do objeto relacionado à prestação 

do serviço; 

4.16.1.4 O correio eletrônico e a navegação em sítios da internet a partir do ambiente de rede deste 

órgão poderão, a exclusivo critério do mesmo, ser objeto de controle e auditoria; 

4.16.1.5 Quando se contrata uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) em 

sua integralidade, compreendendo todas as fases de sua execução, serviços e instalações 

necessárias, sob a responsabilidade da empresa contratada até sua definitiva entrega do objeto 

pretendido ao contratado, é de bom alvitre que sejam verificados, com a acuracidade necessária, 

todos os requisitos de segurança da informação e comunicação mitigando sobremaneira a 

vulnerabilidade ameaçadora da integridade e privacidade corporativa, potencialmente existente; 

4.16.1.6 A Contratada deverá configurar de maneira apropriada os elementos de rede para habilitar 

o log dos eventos da rede do órgão, tais como conexões externas e registros de utilização de serviços 

(arquivos transferidos via FTP, acessos a páginas web e tentativas de login não autorizado); 

4.16.1.7 Os logs devem estar com o horário sincronizado via NTP e possuir o quanto possível de 

detalhes, sem, no entanto, gerar dados em excesso. A Contratada deverá configurar os elementos 

da rede para enviar os logs para um Servidor de Logs dedicado, disponibilizado pelo; e 

4.16.1.8 A Contratada deverá aplicar e manter atualizados os patches de segurança nos 

equipamentos que compõem a Solução. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE 

5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos contratos; 

5.1.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de 

acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico; 

5.1.3 Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, 

conforme inspeções realizadas; 

5.1.4 Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando 

ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável; 

5.1.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em 

contrato; 

5.1.6 Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de 

TIC; 

5.1.7 Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da contratada, 

com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e 
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5.1.8 Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos 

artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, o código-

fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à Administração; 

5.1.9 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

5.1.10 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

5.1.11 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

5.1.12 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 

neste Termo de Referência; 

5.1.13 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que 

couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

5.1.14 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

5.1.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

5.1.14.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

5.1.14.3 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens 

5.1.15 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

5.1.16 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

5.1.17 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

5.1.18 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 

de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

5.1.19 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 

5.2.1 Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá responder pela fiel 
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execução do contrato; 

5.2.2 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, 

inerentes à execução do objeto contratual; 

5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus 

representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou 

reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela 

contratante; 

5.2.4 Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante 

terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida 

necessária; 

5.2.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

5.2.6 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por 

profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC; 

5.2.7 Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de 

TIC durante a execução do contrato; e 

5.2.8 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos 

artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos 

de dados e as bases de dados à Administração; 

5.2.9 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 

e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

5.2.10 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

5.2.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em 

sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

5.2.12 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.2.13 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do 

Decreto n° 7.203, de 2010; 

5.2.14 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 

trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 
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certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;   

5.2.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

5.2.16 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

5.2.17 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

5.2.18 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

5.2.19 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

5.2.20 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no 

prazo determinado. 

5.2.21 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

5.2.22 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

5.2.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

5.2.24 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.2.25 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 

previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 

13.146, de 2015. 

5.2.26 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

5.2.27 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
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dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2.28 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

5.2.29 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

5.3. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços 

5.3.1 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 

5.3.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos ou preços 

registrados; 

5.3.3 Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não participantes, contendo: 

5.3.3.1 as formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, ou sistema 

informatizado, quando disponível; e 

5.3.3.2 definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de prazo e 

responsável; 

5.3.4 Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando, dentre outros: 

5.3.4.1 a definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC; 

5.3.4.2 as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos órgãos 

participantes e não participantes, contendo prazos e formas de negociação e redistribuição da 

demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade mínima de fornecimento 

e for requerida pela contratada; e 

5.3.4.3 as regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro de Preços, garantida a 

realização de Prova de Conceito, em função de fatores supervenientes que tornem necessária e 

imperativa a substituição da solução tecnológica; 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. Rotinas de Execução 

6.1.1 Os serviços serão contratados conforme a necessidade do órgão, cada serviço será demandado no 

período e nas quantidades em que UNIFAP considerar pertinente, tendo a empresa a obrigação de atender 

aos prazos estipulados no termo de referência para entrega dos serviços. 

6.1.2 As demandas serão encaminhadas por e-mail, com a especificação do serviço pretendido e com a 

autorização prévia, por meio de uma Ordem de Serviço, contendo toda descrição do material 

6.1.3 A critério da CONTRATANTE, a Ordem de Serviço poderá ser substituída por solicitação via e-mail, a 

qual, contendo todas as informações relativas ao serviço a ser prestado e prazo para execução, terá o mesmo 

valor da Ordem de Serviço para efeitos desta licitação. 
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6.1.4 As reuniões iniciais serão no sentido de definir o passo-a-passo da implantação junto aos responsáveis 

do DRINF/NTI e a contratada, podendo a mesma ser feita de forma presencial ou utilizando-se de meios 

tecnológicos como webconferência ou videoconferência. 

6.1.5 A entrega dos softwares e a instalação para compor a solução deve ocorrer em até 60 (sessenta) dias 

úteis após a emissão da nota de empenho e deverá ocorrer no NTI/UNIFAP. 

6.1.6 A execução dos serviços será iniciada em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, na 

forma que segue: 

6.1.6.1 Entrega dos softwares; 

6.1.6.2 Instalação da solução no ambiente virtual, disponibilizado pela contratante; 

6.1.6.3 O treinamento deverá ser aplicado após a solução está implantada e em perfeito 

funcionamento conforme orientações do NTI/UNIFAP, o treinamento será in loco em local 

indicado pela contratante e/ou tele presencial, assim como os nomes dos participantes. 

6.1.6.4 A contratada deverá entregar relatório de cada etapa da implantação, assim como 

a documentação final, onde deverá conter todos os detalhes de configuração e 

instalação. 

6.1.7 Não haverá a possibilidade de subcontratação de parte do objeto, sendo que a contratada quem deverá 

realizar as etapas dos serviços ou o próprio fabricante da solução; 

6.1.8 A finalização do contrato se dará após o fim da garantia. 

6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle 

6.2.1 As estimativas de compra de bens foram dimensionadas de acordo com o levantamento no estudo 

técnico preliminar. As licenças de uso serão adquiridas respeitando o cronograma de liberação dos recursos. 

6.3. Mecanismos formais de comunicação 

6.3.1 O mecanismo formal de comunicação é registro de abertura de chamado. Isto não impede que sejam 

usados canais informais de comunicação instantâneo ou e-mail. 

6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

6.4.1 A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer 

documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter 

conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou 

utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais 

documentos. 

6.4.2 O Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de 

segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, 

a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação, encontram-

se nos ANEXOS <XXX> e <XXX>. 
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7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1. Critérios de Aceitação 

7.1.1 Os produtos entregues deverão atender aos requisitos elencados neste Edital; 

7.1.2 A emissão do Termo de Recebimento Provisório está condicionada à entrega completa dos bens, bem 

como a sua devida conferência: 

7.1.3 Identificação dos itens, componentes e licenças necessárias à instalação e funcionamento; 

7.1.4 Entrega da documentação mínima exigida; 

7.1.5 A emissão do Termo de Recebimento Definitivo condiciona-se à conclusão e homologação da solução 

Contratada: 

7.1.6 Atender a todos os requisitos constantes na contratação; 

7.1.7 Possuir a documentação mínima exigida; 

7.1.8 O aceite provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e a segurança dos 

serviços, nem éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 

ou contrato. 

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 

7.2.1 Para fins de teste, inspeção e elaboração dos termos de recebimento definitivo, os seguintes 

procedimentos serão adotados levando em conta a inspeção de fornecimento total dos bens. 

Recebimento do objeto: 

7.2.1.1 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

7.2.1.1.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

7.2.1.1.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato 

7.2.1.1.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
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sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

7.2.1.1.4 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.2.1.1.5 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

7.2.1.1.6 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa 

e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 

7.2.1.1.7 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 

último.  

7.2.1.1.7.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior 

não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

7.2.1.2 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 

do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

7.2.1.2.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções;  

7.2.1.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

7.2.1.2.3Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização, com base no contrato de serviço  

7.2.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e 

das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

7.2.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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7.2.5 Responsabilidades: 

7.2.5.1 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os produtos ofertados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

7.2.5.2A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou produtos empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

7.3.1 Não será definido nível mínimo de serviço. A solução precisa ser apenas instalada, operacional e em 

perfeito funcionamento. Desse ponto em diante a coordenação de redes fará o gerenciamento dela. E 

eventual necessidade de suporte técnico poderá acionar a CONTRATADA, sem expensas a CONTRATANTE, 

via canais de atendimentos exigidos no Termo de referência deste certame. 

7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento 

7.4.1. Nos termos do inciso III, da Instrução Normativa SGD/ME nº 01, de 2019, será efetuada a retenção 

ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 

constate que a Contratada: 

7.4.1.1. não atingiu os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os 

resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou; 

7.4.1.2. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

7.4.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato 

7.4.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

7.4.3.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
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da contratação; 

7.4.3.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

7.4.3.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

7.4.3.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

7.4.3.5. cometer fraude fiscal. 

7.4.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

7.4.4.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

7.4.5. Multa de:  

7.4.5.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução 

com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença;  

7.4.5.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

7.4.5.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

7.4.5.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

7.4.5.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

7.4.5.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
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independentes entre si. 

7.4.6. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

7.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados;  

7.4.8. As sanções previstas nos subitens 7.4.5.1, 7.4.5.2, 7.4.5.3 e 7.4.5.4, supracitados, poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

7.4.9. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 

2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 
05 
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2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 
03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência 

prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 

funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 

ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 
01 

7.4.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

7.4.10.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
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recolhimento de quaisquer tributos; 

7.4.10.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

7.4.10.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.  

7.4.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

7.4.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

7.4.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

7.5. Do Pagamento 

7.5.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos bens, nos termos 

abaixo.  

7.5.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a 

documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

7.5.3 Cada item só será pago após a entrega / instalação / configuração, onde o pagamento será feito 

atendendo os prazos estipulados pelos procedimentos administrativos. 

7.5.4 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura.  

7.5.5 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 

Termo de Referência 

7.5.6 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 

nº 8.666, de 1993.  

7.5.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

7.5.8 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

7.5.8.1 o prazo de validade;  

7.5.8.2 a data da emissão;  
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7.5.8.3 os dados do contrato e do órgão contratante;  

7.5.8.4 o período de prestação dos serviços;  

7.5.8.5 o valor a pagar; e  

7.5.8.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.5.9 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 A estimativa de preço será derivada de propostas de fornecedores na modalidade de investimento para 

aquisição de bens, conforme estudo de TCO, que consta no documento de Estudo Técnico Preliminar, se 

mostrou mais aderente devida a especificidade da solução solicitada, pouca maturidade na adoção de 

tecnologias que podem auxiliar na proteção dos sistemas críticos, e também por haver poucas opções 

disponíveis no mercado que atendem a todas essas expectativas. Após pesquisas no SIASG, não se obteve 

solução que se contempla as necessidades da Universidade. 

Grupo 

Id. Descrição do Bem ou Serviço Quant. 

Unidade 

de 

medida 

Valor unitário 

máximo 

Valor total 

máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Único 

1 

Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos – Análise Comportamental e 

Resposta a Ações de Risco, com garantia 

pelo período de 36 meses 

2 LC R$ 1.077.609,86 R$ 2.155.219,72 

2 

Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos –Proteção contra Tomada de 

Controle da Rede, com garantia pelo 

período de 36 meses 

4 LC R$ 30.208,27 R$ 120.833,08 

3 

Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos – Proteção para Aplicações 

Conteinerizadas, com garantia pelo período 

de 36 meses 

1 LC R$ 813.155,99 R$ 813.155,99 

4 
Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos – Proteção para Aplicações Não-
40 LC R$ 12.564,24 R$502.569,60 
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Conteinerizadas, com garantia pelo período 

de 36 meses 

5 

Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos –Proteção Local para Servidores 

Windows, com garantia pelo período de 36 

meses 

200 LC R$ 3.247,44 R$ 649.488,67 

 

6 

Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos –Proteção Local para Servidores 

Linux/Unix, com garantia pelo período de 

36 meses 

200 LC R$ 3.605,16 R$ 721.032,00 

7 

Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos –Proteção Local para estações de 

trabalho, com garantia pelo período de 36 

meses 

4000 LC R$ 401,77 R$ 1.607.066,67 

8 

Serviço de instalação e configuração para 

Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos 

38 SV R$24.772,10 R$941.339,93 

9 

Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) 

da Solução de Segurança para Sistemas 

Críticos 

2 SV R$ 186.012,80 R$ 372.025,60 

 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

9.1 Por se tratar de uma ata de registro de preços, a fonte de recursos será informada no momento da 

contratação 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1 O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que haja preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2 A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e 

oportunidade da contratação, acompanhada de a realização de pesquisa de mercado que demonstre a 

vantajosidade dos preços contratados para a Administração. 
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11. DO REAJUSTE DE PREÇOS  

11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas 

11.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGP-M exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

11.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

11.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

11.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

11.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 

12.1.1 De acordo com o Art. 4º do Decreto nº 5.450/2005, por serem comuns, os bens deste Termo de 

Referência serão licitados na modalidade pregão em forma eletrônica. A utilização do sistema de registro de 

preços permitirá a aquisição fracionada dos materiais produzidos, bem como do quantitativo realmente 

necessário para suprir as necessidades da NTI/UNIFAP. 

12.1.2 A adoção do sistema de registro de preço justifica-se pela forma de contratação dos bens, que tem 

previsão de execução parcelada, pois as soluções serão adquiridas conforme a necessidade da UNIFAP e de 

seus participes. 

12.1.3 O certame licitatório será para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, sob a forma de adjudicação “POR GRUPO ". 

12.2. Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência 

12.2.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas na ordem crescente dos preços 
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ofertados e aceitáveis, será aceita a proposta de MENOR VALOR GLOBAL, respeitados os critérios para 

classificação estabelecidos neste Edital, cuja proposta deverá estar em conformidade com o contido no Termo 

de Referência – Anexo I do Edital e cujo envio deverá ser efetuado após a convocação pelo pregoeiro.  

12.2.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, 

bem como, a aplicação das regras do direito de preferência para os bens de informática e automação, disposto 

no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010. 

12.2.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta de licitantes não enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC nº 

123/2006. 

12.2.2.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, será procedido da seguinte forma 

(art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006): 

12.2.2.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, inciso I e § 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006); 

12.2.2.2.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na situação descrita, na ordem classificatória, para exercício do mesmo 

direito (art. 45, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006); 

12.2.2.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), será 

realizado, automaticamente, sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, inciso III, da Lei Complementar nº 

123/2006). 

12.2.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º, da Lei Complementar 

nº 123/2006), desde que observada as demais disposições a seguir. 

12.2.4. Depois de observadas as regras prevendo a aplicação das preferências descritas nos 

subitens 12.2.2.1 e 12.2.2.2, será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º 

da Lei nº 8.248, de 1991 e no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, para os fornecedores de bens, 

observada a seguinte ordem: 

I. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 
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II. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

III. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 

Federal 

12.2.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos 

incisos I a III terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias 

e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. 

12.2.4.2. As margens de preferência de que tratam os subitens 12.2.4.1 serão calculadas sobre 

o menor preço ofertado de produto manufaturado estrangeiro, conforme a fórmula prevista 

no anexo II, do Decreto 8.224/2014. 

12.2.5. O exercício do direito de preferência de que trata o subitem 12.2.4.1 será concedido após o 

encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os seguintes procedimentos, 

sucessivamente:  

I. Aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte 

dispostas nos subitens 12.2.2.1 e 12.2.2.2, quando for o caso;  

II. Convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do subitem 

12.2.4, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance 

para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do 

certame;  

III. Caso a preferência não seja exercida na forma do inciso anterior, por qualquer motivo, serão 

convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do subitem 

12.2.4, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de 

preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso III do subitem 12.2.4, caso esse 

direito não seja exercido; 

IV. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-

ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas neste edital, na Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. 

12.2.6. Persistindo o empate após a aplicação de todos os critérios de desempate e de preferência, 

o sistema realizará sorteio para o qual os licitantes serão convocados a acompanhar. 

12.2.7. Para o exercício do direito de preferência, os licitantes deverão apresentar, juntamente com 

a sua proposta, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem 

aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do subitem 12.2.4. 

12.2.8. A efetiva comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação 

ofertados, para fins do que dispõe os incisos I e III do subitem 12.2.2.4, será feita mediante apresentação do 

documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 

5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006, os quais deverão 
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ser enviados quando solicitado pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico Comprasnet. 

12.3. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação 

I. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

II. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

III. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

a) Deve ser apresentado atestado de capacidade técnica, comprovando que a licitante é apta a 

instalar, configurar, prestar suporte técnico das soluções referente a este edital; 

b) Deve ser emitido declaração pelo fabricante da solução garantindo que a empresa 

revendedora é capaz de fornecer, instalar, configurar e prestar suporte da solução ofertada; 

c) A empresa deverá possuir no mínimo 01 (um) profissional pertencente ao quadro de 

funcionários da empresa com certificação técnica oficial do fabricante, compatível com o(s) 

objeto(s) deste processo. Tal comprovação deverá ser enviada durante a fase de habilitação; 

IV. A comprovação de vínculo deve ser através de: 

a) Contrato social, quando o profissional fizer parte do quadro societário da empresa; 

b) Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando fizer parte do quadro de 

funcionários; 

c) Contrato de prestação de serviços, se profissional autônomo, quando prestar serviços à 

contratada; 

V. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

VI. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

VII. Poderão ser solicitadas, em diligências do pregoeiro, cópias de contratos, notas fiscais ou outros 

documentos que comprovem a execução de serviços descritos nos atestados. 

VIII. A empresa disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados. 

IX. Entende-se para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro permanente do 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito se sagre vencedor do certame. 

X. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30 § 10, da Lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

XI. Comprovar pertencer ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, através de cartão 

CNPJ, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial. 
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13. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

13.1 A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 0423/2020, de 06 de março de 

2020 

13.2 Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto Básico será 

assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC e aprovado 

pela autoridade competente. 

Fiscal 

Requisitante 

Dirlana da Silva Silveira 

Analista de Tecnologia da 

Informação 

2011607 

Fiscal 

Técnico 

Efraim Franco Morais 

Tec em Tecnologia da 

Informação 

2212699 

Fiscal 

Administrativo 

Alan Carlos Santos da Silva 

Assistente em Administração 

20399118 

 

Autoridade Máxima da Área de TIC 

José Alipio 

Diretor 

<Matrícula> 

Macapá, 03 de abril de 2020. 

Aprovo, 

Autoridade Competente 

Seloniel 

Pró-Reitor de Administração 

<Matrícula> 

Macapá, 03 de abril de 2020. 
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ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
(Processo Administrativo n° 23125.002754/2020-83) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

 
 
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, com sede na Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - 
Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-419, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) 
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de 
..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº ....................................,, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada 
no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Solução de 

Segurança da Informação para Sistemas Críticos, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como 

a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem:  

  

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de 
Medida 

Quantidade Valor 
Unitário  

1     

2     

3     

...     

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 

anexo a esta Ata. 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
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3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  

Item nº  Órgãos Participantes 

  

  

  

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório) 

 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, 

de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, 

pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 

ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da 

utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao .............  (máximo dobro)..... 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores 

das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas 

à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU 

nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 

e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 

em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
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4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo 

órgão não participante. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, 

não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 
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6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 

exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos 

participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 

Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 

cancelamento do registro do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do 

Decreto nº 7.892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação 

dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor 

preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada 

a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se 
houver).  
 
 
 
Local e data 
Assinaturas 
 
 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 
 
 


