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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00449/2018

LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 129/2019/SML/PVH, TIPO MENOR PREÇO. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE TIPO RENOVAÇÃO DE
1650  (MIL  E  SEISCENTOS  E  CINQUENTA)  E  1943  (MIL  E  NOVECENTOS  E
QUARENTA E TRÊS) LICENÇAS NOVAS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO DO SOFTWARE
ANTIVÍRUS  KASPERSKY  ENDPOINT  SECURITY  FOR  BUSINESS  –  SELECT,  COM
GARANTIA  MÍNIMA  DE  36  (TRINTA  E  SEIS)  MESES,  TRANSFERÊNCIA  DE
CONHECIMENTO  E  SUPORTE  TÉCNICO  À  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO
VELHO – RO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades
definidas  nos  Anexos  I  e  II  deste  Edital, as  quais  deverão  ser,
minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de
suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 376.192,69 (Trezentos e setenta e seis mil, cento e
noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).

DATA  DE  ABERTURA: 07  de  outubro  de  2019  às  0930min (horário  de
Brasília). Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE  DO  EDITAL: O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os
elementos  integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e
retirada  somente  nos  endereços  eletrônicos  Page:
www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br  .   

Porto Velho – RO, 24 de setembro de 2019.

Janíni França Tibes
Pregoeira

Senhores Licitantes, 

Recomendamos  aos  interessados  em  participar  do
Pregão regido por este Edital a atenta leitura das
condições/exigências  nele  estabelecidas,
notadamente quanto aos requisitos de participação,
formulação de propostas de preços, documentos de
habilitação e prazos. 

Ressaltamos que  será  de  inteira  responsabilidade
dos licitantes à observância de mensagens, avisos e
comunicados inseridos no chat do lote e/ou no campo
de  mensagens  geral  deste  Pregão  no  Sistema
Licitações-e. 

Dúvidas podem ser esclarecidas junto à Pregoeira ou
membros  da  Equipe  de  Pregão,  por  e-mail
(pregoes.sml@gmail.com) ou pelo telefone (69) 3901-
3639 e (69) 3901-3069.

p  regoes.sml@gmail.com  
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH
PROCESSO N° 02.00449/2018

PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, vem, por intermédio
da  pregoeira  designado  pela  Portaria  nº  003/2019/GAB/SML  de
01/03/2019,  publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia  -  AROM  nº  2409  de  04.03.2019, tornar  público  para
conhecimento  dos  interessados  que  fará  realizar  esta  licitação  na
modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO,  visando atender à
Prefeitura do Município de Porto Velho, nos termos da Lei Complementar
nº 654, de 06 de março de 2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de
março  de  2017,  Lei  Federal  nº  10.520,  de  17.07.2002,  Decretos
Municipais nº 10.300 de 17.02.2006, Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,
e  demais  normas  regulamentares  estabelecidas  neste  edital  e  seus
anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE TIPO RENOVAÇÃO
DE 1650 (MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA) E 1943 (MIL E NOVECENTOS E
QUARENTA E TRÊS) LICENÇAS NOVAS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO DO SOFTWARE
ANTIVÍRUS  KASPERSKY  ENDPOINT  SECURITY  FOR  BUSINESS  –  SELECT,  COM
GARANTIA  MÍNIMA  DE  36  (TRINTA  E  SEIS)  MESES,  TRANSFERÊNCIA  DE
CONHECIMENTO  E  SUPORTE  TÉCNICO  À  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO
VELHO – RO, conforme disposições deste Edital e seus anexos;

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/09/2019 às 08h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/10/2019 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/10/2019 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 07/10/2019 às 10h00min;

1.6.  Para todas as referências de tempo será observado o  horário de
Brasília/ DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência e Anexos;
c)  ANEXO  III: Modelo  de  Declaração  de  Elaboração  Independente  de
Proposta;
d)  ANEXO  IV: Modelo  de  Declaração  de  Superveniência  de  Fato
Impeditivo;
e)  ANEXO  V: Modelo  de  Declaração quanto ao cumprimento  das  Normas
Relativas ao Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta de Contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico que promova a  comunicação pela INTERNET, mediante
condições  de  segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da
criptografia  e  autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do
horário  previsto  neste  Edital,  a  sessão  pública  na  Internet  será
aberta  por  comando  do  pregoeiro  com  a  utilização  de  sua  chave  de
acesso e senha.

2.2.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML,  designado  Pregoeiro,  mediante  a
inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o
aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “acesso
identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.

2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no
campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O  fornecedor  deverá  observar  as  datas  e  os  horários  limites
previstos para recebimento e abertura da proposta, atentando também
para a data e horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento  da  proposta  de  preços,  exclusivamente,  por  meio  do
sistema  eletrônico  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  opção  "Acesso
Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

2.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá
manifestar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno
conhecimento  das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que
sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento
convocatório.

2.8.  No  caso  de  desconexão  do  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  de
lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes,
os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos
realizados;

2.9.  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação  expressa  aos  participantes,  no  endereço  eletrônico
utilizado para divulgação;

2.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante  a  Sessão  Pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO
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3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste instrumento,
correrá por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da
Prefeitura do Município de Porto Velho, assim detalhados:

Projeto  Atividade:  08.31.10.122.336.2.675;  08.31.10.301.317.2.664;
08.31.10.302.329.2.669;08.31.10.302.329.2.280;  08.31.10.301.335.2.672;
09.01.12.126.313.2.732; 07.01.04.126.007.2.121; 
Elemento de Despesa: 33.90.40
Fonte: 1.023; 1.027; 1.001; 1.000

3.2. O Valor estimado para a contratação é de R$ 376.192,69 (Trezentos
e setenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e nove
centavos).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderá  participar  desta  licitação,  toda  e  qualquer  firma
individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que esteja
credenciada no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de
Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
ou demais interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste  Edital  e  seus  anexos  e  que  pertençam  ao  ramo  de  atividade
pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema
eletrônico, de modo que os licitantes ou seus representantes legais
deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao  provedor  do  sistema
eletrônico – Banco do Brasil S/A, através do portal de licitações no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  .   

4.3.  Não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha  sido  declarada  impedida  de  licitar  e  contratar  com  o
Município de Porto Velho, nos termos do art. 7º da  Lei Federal nº
10.520,  de  17.07.2002,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na
imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.

b)  estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo
penalidade  de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento  de  contratar, por prazo  não  superior  a  2 (dois) anos,
aplicada por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;

c)  sejam,  nos  termos  do  art.  87  IV,  da  Lei  8.666/93,  declaradas
inidôneas para fins de participação em licitação ou contratação com a
Administração  Pública  Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  nos  termos  da  legislação
aplicável, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou
registrado no SICAF, conforme o caso;
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d)  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,  dissolução  ou
liquidação;

e) Estejam  reunidas  em  consórcio  qualquer  que  seja  sua  forma  de
constituição e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si;

f) estrangeiras que não funcionem no País;

g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4. Por se tratar de produtos/serviços comuns, no mercado, não será
admitido a participação de empresas, na condição de consórcios. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

5.1.1.  Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no
sistema do licitações-e até a data e horário definidos nos subitens
1.2 a 1.6 deste edital.

5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos
requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei. 

5.1.3. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher
a “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados
necessários  ao  exame  de  adequabilidade  da  proposta  com  o  objeto
licitado.

5.1.4.  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus
anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.5.  Qualquer  elemento  que  possa  identificar  a  licitante  importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido
e todos os custos decorrentes da entrega dos materiais, objeto desta
licitação, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos soci-
ais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens,
prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias
à  efetivação  do  cumprimento  das  obrigações  decorrentes  do  presente
Pregão;

5.1.7. A disputa ocorrerá sobre o valor total do lote.

5.1.8. Após abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES
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5.2.1.  Abertura  da  sessão  pública  deste  Pregão,  conduzida  pelo
Pregoeiro,  ocorrerá  na data e  na  hora  indicada  no preâmbulo deste
edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em
campo próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do licitante.

5.2.4.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  menores  e  sucessivos,
observados o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro
poderá  alertar  o  proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do
sistema,  podendo  o  mesmo  ser  confirmado  ou  reformulado  pelo
proponente.

5.2.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante
aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema
eletrônico,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de,  até  30
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de
lances.

5.2.8.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o
Pregoeiro  se  responsabilizará  pelo  aviso  de  encerramento,  aos
licitantes.

5.2.9.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se
admitindo  negociar  condições  diferentes  daquelas  previstas  neste
Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 04 (qua-
tro) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrôni-
co, os documentos exigidos neste edital para fins de habilitação e
proposta de preços adequada ao lance final ou valor negociado, quando
houver, por meio eletrônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com  ).

6.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro, poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail aci-
ma, desde que solicitado antes de findo o prazo estabelecido no item
6.1 e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada
ao lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto
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ofertado constantes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de res-
ponsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direi-
to de licitar e/ou declaração de inidoneidade).
 
6.4.  A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel
timbrado em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto
as  expressões  técnicas  de  uso  corrente),  sem  ressalvas,  emendas,
rasuras  ou  entrelinhas,  datada,  rubricada  em  todas  as  páginas  e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa
licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além de conter as
seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail e telefone do
licitante,  bem  como  conta  –  corrente,  nome  e  número  da  agência
bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados
pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora
desta licitação;

II.  Constar Preços unitários e total, em Real,  utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos,
de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta lici-
tação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que indu-
za o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde
já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro ado-
tará o preço unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

6.5. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (no-
venta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6.  Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o
cargo do responsável da empresa perante a Administração promotora do
presente Pregão.

6.7.  Apresentar,  quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhe-
tos, impressos e/ou outros documentos referentes aos materiais licita-
dos,  enviando-os  em  tempo  hábil,  escaneados  para  o  e-mail  prego-
es.sml@gmail.com, a fim de proporcionar ao Pregoeiro, maiores condi-
ções de aferição da qualidade e aceitabilidade do bem ofertado.

6.8.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.9.  No  caso  de  haver  discordância  entre  as  especificações  deste
objeto  descritas  no licitações-e e  o  disposto  neste  Edital e seus
anexos  (Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às
exigências editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III
deste  Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

7.2. A  licitante  deverá  apresentar,  junto  à  proposta  de  preços,
documento  que  comprove  ser  REVENDA  AUTORIZADA  pelo  fabricante  da
solução ofertada.
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8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR
LOTE, sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais
para os itens que compõem o lote, sob pena de desclassificação.

8.1.1.  Os preços unitários e totais referidos no  item 8.1, deverão,
evidentemente,  estar  compatíveis  aos  de  mercado,  estimados  pela
Administração.

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus
anexos; que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades
insanáveis  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange
aos  aspectos  tributários;  ou  que  contenha  preços  excessivos  ou
manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas
ofertas das demais licitantes. 

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de
qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive
financiamentos  subsidiados  ou a fundo  perdido  (Art.  44,  § 2º, Lei
8.666/93).

III.  Que  após  a  fase  de  lances  ou  negociação,  quando  houver,
permanecerem com seus preços unitários e total, superiores aos preços
atestados pela Administração como sendo os de mercado.

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preço  ofertado.  No  caso  de  nenhum  fornecedor  apresentar  lance  na
respectiva etapa, prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos
para habilitação ou documentos desatualizados no SICAF, deverão ser
escaneados dos originais, estar assinados, rubricados, quando enviados
via correio eletrônico.

8.3.3.  Se a documentação exigida não estiver completa e correta; ou
contrariar  qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos;  ou
descumprir o prazo estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando  houver  desclassificação/inabilitação  da  primeira
colocada, a proposta de preços e documentos exigidos para habilitação
da próxima colocada convocada, deverá ser apresentada conforme a data
de sua convocação.
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8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico
deverão ser encaminhados em original ou por cópias autenticadas por
tabelião  de  cartório  ou  por  qualquer  servidor  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados do final da sessão do pregão ou quando convocada, para a
Superintendência Municipal de Licitações – SML, situada na Av. Carlos
Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho –
RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.00449/2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.4.  Se  a  proposta  não  for  aceitável  e  o  Licitante  recursar-se  à
negociação  dos  valores  iniciais,  quando  estes  estiverem  acima  do
estimado  pela  Administração,  conforme  limites  estabelecidos  neste
Edital e seus Anexos, o Pregoeiro examinará a Proposta subsequente e,
assim  sucessivamente,  observada  a  ordem  de  classificação,  até  a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.5.  Ocorrendo  o  previsto  acima  e,  havendo  mais  de  um  licitante
interessado em negociar, o pregoeiro consignará o prazo de 1 (um) dia
útil para manifestação dos interessados, o pregoeiro devendo observar
a ordem de classificação final do lote para negociação, como forma de
garantir a lisura do procedimento. 

8.6.  O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e
da  documentação,  devendo  os  licitantes  atender  às  solicitações  no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob
pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer
de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão. 

8.7.  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.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada,  na  qual  estão  registrados  todos  os  atos  do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada
na  Internet  para  acesso  livre,  imediatamente  após  encerramento  da
sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1.  Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de
contratação  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.
Entende-se  por  empate aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou  até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos arti-
gos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema ele-
trônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos
procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e
EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com
relação aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certa-
me.

9.4.  Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.

10. HABILITAÇÃO

10.1.  A  documentação  de  habilitação  da  licitante  poderá  ser
substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou
pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho
(SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta online
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à
habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  e  à
qualificação econômico-financeira da licitante.

10.1.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

10.1.3. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou
SISCAF encontrar-se  desatualizado  ou  com  a  validade  expirada,  fica
assegurado ao licitante, encaminhar a documentação atualizada no ato
da sua convocação.

10.1.4. Declarações:

10.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.4.2.  Declaração quanto  ao  cumprimento  às  normas  relativas  ao
trabalho  de  menores, conforme  modelo  constante  no  Anexo  V  deste
Edital.

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, conforme Modelo do Anexo VI do Edital.

10.1.5. O Licitante que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além
das Declarações constantes dos subitens 10.1.4.1, 10.1.4.2 e 10.1.4.3
deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da
certidão da Junta Comercial;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado,  em  se tratando de  sociedades  comerciais  e,  no caso de
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus
administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o
contrato consolidado;

c)  Inscrição  do  ato  constitutivo  no  caso  de  sociedade  civil,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d)  Decreto  de autorização, em se  tratando  de  empresa  ou sociedade
estrangeira,  em  funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os
seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal,  se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,
pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova  de Inscrição no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas Jurídicas –
CNPJ;

c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  e  Tributos  Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente;

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida
pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da
proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos
encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas
nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

g)  Prova  de  inexistência  de Débitos  Trabalhistas, mediante  a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, 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.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Atestado  de  Capacidade  Técnica,  exclusivamente  em  nome  da
licitante,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado, que comprovem o fornecimento de produtos/serviços compatíveis
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com  o  objeto,  igual  ou  superior  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do
quantitativo fixado no Anexo I deste edital.

10.4.1.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e
endereço da emitente, o nome  completo  do  signatário,  estando  as
informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por
parte da Administração.

10.4.2.  Declaração  emitida  pela  licitante  informando  que
disponibilizará  ao  menos  02  (dois)  Analistas  Certificados  pelo
Fabricante na solução solicitada.

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações financeiras do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira
da  empresa,  VEDADA  SUA  SUBSTITUIÇÃO por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais
de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os  indicados  pela  Ciência
Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do
contabilista,  devidamente  registrado  no  conselho  Regional  de
Contabilidade;

10.5.2.  As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma
da lei;

10.5.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD
e  o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão
apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; TERMO DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO  do  Livro  (arquivo  digital)  apresentado;  Balanço
Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do
Livro Digital;

10.5.3.1.  A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos
neles transcritos;

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não
afastam  a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço
Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis,  devidamente  registrados  ou
autenticados, e no prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art.
1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro;

10.5.4.  Serão  considerados aceitos como  na  forma  da  lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
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- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário, devidamente  autenticado ou registrado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”,
deverão observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão
que apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis,
análise  devidamente  assinada  pelo  Contabilista  responsável,  dos
seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6.  Somente  serão  habilitados  os  licitantes  que  extraírem  e
apresentarem o cálculo do índice  de Liquidez Geral (LG),  Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior
a (=>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um),
em qualquer dos índices constantes do subitem  10.5.6 deste Edital,
deverá  comprovar  capital  social  registrado ou  património  líquido
mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo
com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8.  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a
menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão, ressalvado
o disposto nos subitens abaixo:
 
10.5.8.1. Caso  a  empresa  esteja  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial, deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93;

b Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos
termos  do  art.  58  da  Lei  nº  11.101/05,  em  caso  de  recuperação
judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso
de recuperação extrajudicial.
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10.5.8.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  para
habilitação econômico-financeira exigidos neste Edital, sob pena de
inabilitação.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não  apresentarem
quaisquer  dos  documentos  listados  no  item  (DA  HABILITAÇÃO)  ou  que
apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras ou
entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados, ressalvado o
disposto na Lei Complementar 123/2006  e  alterações, que diz respeito
ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2 (alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de
Cadastro de Fornecedor/SML. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral
no SICAF a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2 (alíneas “a” a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) e 10.5 (10.5.1 a
10.5.7) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente.

10.6.3.1.  Em  relação  à  Habilitação  Econômico-Financeira  (10.5  a
10.5.7), ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não
apresente  o  Balanço  Patrimonial, o  Pregoeiro  ou  Equipe  de  Apoio
efetuará consulta para emissão do Balanço Patrimonial disponibilizado
no sistema.

10.6.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio
de qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião
de  Cartório  de  Notas  ou  Servidor  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações  –  SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para
conferência,  sendo  que  as  certidões  emitidas  pela  Internet  somente
terão validade após a verificação “on line” por membro da equipe de
apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame
e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar
obrigatoriamente  em  nome  desta,  exceto  aqueles  que  pela  própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A
referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.6.5.  Se o licitante desatender às exigências previstas no  subitem
acima,  o  Pregoeiro examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de
classificação,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  a  sua
habilitação,  repetindo  esse  procedimento  sucessivamente,  se  for
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
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10.6.6.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de
documento  em  substituição  aos  documentos  requeridos  no  presente
Edital.

10.6.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua
estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa  efetuada  por  Tradutor  Juramentado  e  também  devidamente
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for
declarada  vencedora  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a
critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.(de acordo com
a Lei Complementar 123/2006 e alterações).

10.6.10.  A não regularização da documentação implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da  Lei  8.666/93  e  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via
e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências
dela descorrentes.

11.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30
minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso.

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará
na decadência deste direito, promovendo o  Pregoeiro a adjudicação do
objeto ao licitante declarado vencedor.

11.2.2 Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3.  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados
fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
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legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo
proponente.

11.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e  contrarrazões  de
recursos  tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao
Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal de Licitações responsável
pela condução do processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-
los, no âmbito de suas competências.

11.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem  (impugnações,
recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para o
e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e
neste  edital  e  ainda,  observando-se  em  todo  caso  o  horário  de
expediente  deste  Órgão,  ou  seja,  dias  úteis  (de  segunda  a  sexta-
feira),  de  8h  às  14h,  sob  pena  de  não  ser  conhecido  em  razão  de
intempestividade.

11.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos
neste  Pregão,  quando  o  Pregoeiro  mantiver  sua  Decisão  após  o
julgamento,  deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o
Julgamento e Decisão Hierárquica.

11.6.    O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a  
este    Pregão   poderão  ser  consultados  no  endereço:    www.licitacoes-  
e.com.br   e/ou   www.portovelho.ro.gov.br  .

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.  A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo
Pregoeiro, após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a
interposição de recurso. 

12.2.  Ocorrendo recurso(s), depois de proferida a decisão e feita a
comunicação  ao(s)  interessado(s),  o  objeto  da  licitação  será
ADJUDICADO pela Superintendente ao licitante vencedor.

12.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o
resultado  do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do
procedimento licitatório.

13. CONTRATAÇÃO

13.1.  A Contratação decorrente deste instrumento, ficará subordinada
às  normas  da  Lei  Federal  8.666/93  e  suas  alterações  e  será
instrumentalizada  por  intermédio  da  assinatura  do  futuro  Contrato,
conforme modelo constante do Anexo VII do presente Edital.

13.2.  A  adjudicatária  deverá  assinar  o  futuro  Contrato,  cujas
cláusulas acham-se definidas no Anexo VII do presente Edital, no prazo
de    05  (cinco)   dias  úteis  ,  a  contar  da  data  de  convocação  para
assinatura.
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13.3.  O prazo concedido para a assinatura do futuro Contrato poderá
ser prorrogada uma única vez, por igual período, quando solicitado
pela  parte,  durante  o  seu  transcurso,  desde  que  ocorra  motivo
justificado e aceito pelo Município de Porto Velho-RO.

13.4.  Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não
aceitar ou não assinar o futuro Contrato, no prazo e condições aqui
estabelecidos,  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições de
sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

13.5. A vigência do contrato será de 12(doze) meses, nos termos do
Art. 57 da Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado por até 36 (trinta e
seis) meses contados a partir da data da publicação do extrato no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, conforme previsto
no Artigo 57, inciso IV da Lei Federal nº8.666/93.

13.6.  A  contratação  resultante  do  objeto  deste  Edital,  reger-se-á
ainda pelas normas fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8.078, de 11.09.90.

14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENTREGA, EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E GARANTIA

14.1. Conforme  descritos  no  Termo  de  Referência, Anexo  II  deste
Edital.

15. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

15.1.  Conforme  descritas  no  Termo  de  Referência,  Anexo  II  deste
Edital.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

16.1.  Conforme  descritas  no  Termo  de  Referência, Anexo  II  deste
Edital.

17. PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas
no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

18. PENALIDADES

18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do pre-
sente  edital  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis
10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93. As sanções administrativas, serão
aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o contradi-
tório, e ainda:

18.1.1.  Conforme  advertências  e  multas  constantes  no  Termo  de
Referência, Anexo II deste Edital.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com
a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no
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todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006.

19.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas
pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação em que se deu o texto
original,  reabrindo-se  o(s)  prazo(s)  inicialmente  estabelecidos,
exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas.

19.3. 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 e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
 
19.4. Na  contagem  dos  prazos  deste  edital  será  excluído  o  dia  de
início  e  incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de
funcionamento da  Superintendência Municipal de Licitações – SML, de
segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min.

19.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas
em  favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

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

19.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão
resolvidos  pela  Superintendência  Municipal  de  Licitações tudo  de
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e
nos Princípios Gerais do Direito.

19.8. As  empresas  que  não  mantiverem  as  suas  propostas  e/ou  não
encaminhar os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
responderão  processo  administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de
participar das licitações do Município de Porto Velho, podendo ainda
sofrer outras penalidades em conformidade com a lei.

19.9.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação,  à  conformidade  da  proposta  ou  ao  enquadramento  como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência
sujeitará a licitante às Penalidades previstas neste edital.

20. FORO

20.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir
quaisquer dúvidas referentes a esta licitação, contrato ou instrumento
equivalente, bem como procedimentos dela resultantes, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho – RO, 24 de setembro de 2019.

Janíni França Tibes
Pregoeira

18-73                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: Liberdade. CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tel.: (0xx69) 3901-3069/3639 - E-mail: pregoes.sml@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 02.00449/2018
Fls._______________
Visto: ____________

ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVOS

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Responsável(Nome e cargo):

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

BANCO:_____________   AGÊNCIA: ______________   CONTA CORRENTE: _____________

Entrega: Os produtos licitados, deverão ser entregues conforme estipulado no Termo de
Referência, anexo II deste Edital.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  TIPO  RENOVAÇÃO  DE  1650  (MIL  E
SEISCENTOS E CINQUENTA) E 1943 (MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS) LICENÇAS NOVAS PARA
ESTAÇÕES DE TRABALHO DO SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS –
SELECT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E
SUPORTE TÉCNICO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO.

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA
VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 

01

Renovação  de  Licenças  Antivírus

Kaspersky  Endpoint  Security  for

Business-Select com suporte técnico e

garantia mínima de 36 meses. (Estação

de Trabalho)

Licença 1650

02

Aquisição  de  licenças  do
Antivírus Kaspersky Endpoint Security
for
Business – Select com suporte técnico
e
garantia mínima de 36 meses. (Estação
de Trabalho)

Licença 1943 

03
Transferência  de  Conhecimento  in
company(para 5 técnicos da CMTI)

Serviço 5

04
Serviço de Suporte remoto pelo período
de 03 (três) anos.

Serviço 36

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 

(Local), –------ de –--------- de 2019 
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OBS: 

1. Entrega e execução deverão ser de acordo com as especificações descritas nos Anexos I e
II deste Edital.

Declaramos  que  todos  os  impostos,  taxas,  inclusive  frete,  bem  como  quaisquer  outras
despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta,
serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das
Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de
2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
-------------------------------------------
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 075/2019 - RETIFICADOTERMO DE REFERÊNCIA Nº 075/2019 - RETIFICADO

1. 1.             OBJETO    

1.1.  O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de
Empresa para a Aquisição de tipo renovação de 1650 (mil e seiscentos e
cinquenta) e 1943 (mil e novecentos e quarenta e três) licenças novas
para  Estações  de  Trabalho  do  software  antivírus  Kaspersky  Endpoint
Security for Business – Select, com garantia mínima de 36 (trinta e
seis)  meses,  transferência  de  conhecimento  e  suporte  técnico  à
Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho  –  RO, conforme  condições,
quantidades,  exigências  e  estimativas,  contidas  neste  termo  e  seus
anexos.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A  presente  justificativa,  extraída  dos  autos  do  processo  nº
02.00449/2018, visa motivar a contratação pretendia nestes autos, em
atendimento ao que preceitua a Legislação aplicável, em especial o
contido nas Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002. 

Importante consignar que a justificativa da necessidade e quantidades
estimadas  no  processo,  em  razão  do  consumo,  foram  elaboradas  por
servidores  da  Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da  Informação,
Comunicação  e  Pesquisa  –  CMTI/SGG,  os  quais  detêm  conhecimento  e
informações pertinentes para a correta instrução processual na fase de
planejamento das compras públicas. 

Ademais,  controle de estoque, demanda e atendimentos são atribuições
inerentes à Unidade  Administrativa demandante,  uma  vez  que  somente
essa  possui  conhecimento técnico e  prático  acerca  do  objeto e dos
serviços sob sua responsabilidade que demandam a utilização dos objeto
que se pretende licitar.

Neste  sentido,  foi juntada às  fls. 17-63  e  fls.112-131, Minuta  de
Termo de Referência elaborada por técnicos do CMTI/SGG. 

Assim, seguindo a regular tramitação dos autos, na forma disciplinada
no  Fluxograma  aprovado  pelo  Decreto  Municipal  n.  15.403,  de
22.08.2018, de 23.05.2017, em especial no Anexo I, é que formalizamos
o  presente,  com  os  elementos  técnicos  apresentados  pela  unidade
requisitante  e  nos  limites  da  competência  desta  Superintendência
Municipal de Licitações. 

2.1. Motivação

2.1.1. A  Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação,  Comunicação  e
Pesquisa  da  Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho  –  RO,  tem  se
empenhado no planejamento para a sustentação técnica do ambiente de
TIC  e  contratação  dos  serviços  e  produtos  relacionados.  Com  base
nisto, este termo visa especificar solução de Antivírus.
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2.1.2. A existência de ataques de vírus dentro da Rede da Prefeitura
do Município de Porto Velho – RO, causa riscos às informações e atraso
na execução de tarefas devido a problemas na rede como lentidão, perda
de  arquivos  importantes, parada de  sistemas  e  até  a exploração de
informações sigilosas.

2.1.3. A Prefeitura do Município de Porto Velho – RO utiliza a solução
de  antivírus  Kaspersky  Endpoint  Security,  instalada,  configurada  e
operante em todo seu parque tecnológico, com equipe técnica capacitada
para administrar a referida solução. Esta solução foi adquira através
do Processo nº. 07.03684-000/2015, através  do  Contrato  nº.  Contrato
139/PGM/2015  por  meio de Carona  na  Ata  003/2014  – SEMEF/CPL/PM da
Prefeitura de Manaus – AM.

2.1.4.  A atual solução tem atendido às necessidades desta Prefeitura
de  forma  satisfatória,  não  registrando,  até  então,  incidentes
relevantes  durante  o  tempo  de  uso  da  solução,  contudo,  visando  a
economicidade no âmbito da Administração Municipal, esta CMTI solicita
uma  versão  diferente  da  utilizada  atualmente,  porém  com  a  mesma
Solução de Antivírus Kaspersky Endpoint Security.

2.1.5. Por se tratar de solução imprescindível para a segurança da
informação na instituição, faz-se necessária a manutenção do software
sob contrato de prestação de serviço de suporte técnico e de garantia
de atualização de versão.

2.1.6. O serviço de suporte técnico garante a presença de técnicos
qualificados pelo fabricante do software para atendimento “remoto” de
ocorrências de mau funcionamento da solução, que podem afetar toda a
infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura do Município
de  Porto  Velho  –  RO.  A  garantia  de  atualização  de  versão  torna
disponível as novas versões do produto (update e upgrade), resultados
de  uma  evolução  constante,  que  é  necessária  para  manter  os  altos
níveis de proteção frente ao surgimento frequente de novas ameaças.

2.1.7. O emprego desta ferramenta de segurança possibilita monitorar e
controlar o tráfego de dados que circula entre as redes internas e a
Internet,  garantindo  a  segurança  e  o  bom  funcionamento  dos
computadores da rede local (Intranet) contra ações de vírus e, ainda,
permite a implantação de uma política de prevenção de riscos.

2.1.8. Faz-se necessária, então, a aquisição das licenças do Antivírus
Kaspersky  Endpoint  Security  pelo  período  de  03  (três)  anos,  para
prevenir  a  ocorrência dos eventos  citados  e  com  isso, assegurar a
continuidade dos serviços prestados.

2.1.9. A aquisição de software antivírus é essencial para viabilizar
proteção  adequada  e  atualizada  no  ambiente  computacional  das
organizações (computadores e servidores de rede), de modo a preservar
os  ativos  corporativos  (hardware,  software  e  dados),  garantindo  a
integridade  confidencialidade  e  segurança  das  informações
institucionais  contra  as  ações  de  softwares  mal  intencionados  que
ponham  em  risco  a  segurança  e  a  continuidade  das  atividades
organizacionais.

2.1.10. Atualmente, a Prefeitura do Município de Porto Velho – RO,
possui  1.650(mil  e  seiscentos  e  cinquenta)  licenças  de  antivírus
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Kaspersky  Endpoint
Security  for  Business – Advanted,  que  vem  atendendo  a demanda das
estações de trabalho, notebooks e servidores de rede desta prefeitura.
Essas licenças expiraram na primeira quinzena de Dezembro de 2018,
sendo  assim  necessária  a  aquisição  da  renovação  das  licenças  com
suporte técnico e garantia para continuidade do serviço prestado.

2.1.11. Necessária a aquisição de mais 1943(mil novecentos e quarenta
e três) licenças para estações de trabalho, devido a novas aquisições
de computadores e outros ativos computacionais adquiridos nos anos de
2016, 2017 e 2018, através de informações do Software de Inventário e
Software – OCS INVENTORY e Sistema de Gestão de TI – GLPI realizado em
outubro/2018.

2.2. Objetivos

2.2.1. Prevenir ataques de vírus e outras ameaças digitais dentro da
rede  da  Prefeitura do Município  de  Porto  Velho,  que possam causar
perda de arquivos importantes e exploração de informações sigilosas;

2.2.2. Monitorar e controlar o tráfego de dados que circula entre as
redes interna e a Internet;

2.2.3. Administrar os computadores da rede aplicando-lhes políticas de
segurança remotamente;

2.2.4. Permitir a melhoria constante da Infraestrutura e Governança de
Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa.

2.3. Benefícios

2.3.1. Garantir acesso seguro às informações armazenadas nas bases de
dados da Prefeitura do Município de Porto Velho – RO;

2.3.2. Garantir o bom funcionamento dos computadores da rede local
contra ação de vírus;

2.3.3. Reduzir fraudes na comunicação digital, propiciando menor risco
à sua experiência de liberdade na Internet;

2.3.4. Garantir  a  infraestrutura  de  Tecnologia  da  Informação,
Comunicação e Pesquisa apropriada às atividades desta municipalidade e
promover a segurança da informação;

2.3.5. Garantir  maior  segurança  da  informação  para  os  usuários  da
Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho,  através  da  proteção  das
estações(microcomputadores),  notebooks  e  servidores  de  rede  da
Prefeitura do Município de Porto Velho, como base na utilização de
software antivírus, além de ampliar a proteção para novas estações.

2.4. Referência aos estudos preliminares

2.4.1. Este  Termo  de  Referência  foi  elaborado  considerando  a
continuidade dos serviços e a segurança da Informação e o quantitativo
disposto  no Anexo I  -   “Estimativa Geral”, Anexo II – “Estimativa
Por Secretaria”, Anexo III  - “Acordo de Nível de Serviço”, Anexo IV
- “Minuta do Termo de Recebimento Provisório” e Anexo V  - “Minuta do
Termo de Recebimento Definitivo”

2.4.2. Tal aumento de quantidade foi necessária, pois houve Reforma
Administrativa na Prefeitura do Município de Porto Velho – RO.
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2.4.3 O quantitativo de equipamentos foram coletados no Sistema de
Inventário e Software - OCS INVENTORY e GLPI – Gestão Livre de Parque
de Informática realizado em outubro/2018.

2.5. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada

2.5.1. A aquisição da solução de Antivírus visa prevenir ataques de
vírus e outras ameaças digitais dentro da rede da Prefeitura de Porto
Velho que possam causar perda de arquivos importantes, lentidão na
rede e a exploração de informações importantes.

2.5.2. Atualmente  a  Prefeitura  de  Porto  Velho  conta  com
aproximadamente 2480 computadores distribuídos entre os órgãos desta
Prefeitura. A demanda prevista consiste na aquisição de 3593 licenças
para  as  estações  de  trabalho,  servidores  de  rede  e  dispositivos
móveis.

2.5.3. O excedente visa garantir o crescimento do parque tecnológico
nos  próximos  anos  bem  como  quando  houver  a  substituição  de
computadores, uma vez que a liberação da licença não ocorre de forma
imediata.

2.6. Análise de Mercado de Tecnologia da Informação, Comunicação e
Pesquisa.

2.6.1. No caso em tela, a única opção viável para essa Solução de
Tecnologia da Informação é a contratação de empresa especializada no
fornecimento dos objetos.

2.6.2. Atualmente existem no mercado, vários fabricantes de antivírus,
sendo  o  que  os  diferenciam  é  a  eficiência  quanto  à  proteção.  No
mercado  de  antivírus  corporativo,  pode-se  citar  os  seguintes
fabricantes: Symantec, Kaspersky, McAfee, Eset, Trendmicro, G Data,
entre outros.

2.6.3. Foi  realizada  uma  pesquisa  acerca  de  contratações  similares
realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, com
a finalidade de identificação de soluções semelhantes à desejada pela
Contratante.

2.6.4. Foram  algumas  contratações  similares  (ou  com  processo  de
contratação  em  andamento):  Instituto  Federal  do  Estado  do  Amapá
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2017 – REITORIA/IFAP), Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará (Pregão Eletrônico nº 31/2016), Ministério Público
de Contas do Estado do Pará (Pregão Eletrônico Nº 00012/2017).

2.7. Natureza do objeto

2.7.1. O  objeto  a  ser  contratado  possui  características  comuns  e
usuais encontradas atualmente no mercado de Tecnologia da Informação e
Segurança da Informação, cujos padrões de desempenho e de qualidade
foram objetivamente definidos neste termo de referência.

2.7.2. A solução de antivírus que pretende-se contratar divide-se em
Lote Único e 4 itens:
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Itens 1 e 2 - Bens de Consumo – Software Kaspersky Endpoint Security
(Antivírus de Estações de Trabalho e Servidor de Administração);

Itens  3  e  4  –  Transferência  de  Conhecimento  e  Suporte  Remoto  do
Antivírus Kaspersky Endpoint Security.

2.8. Justificativa da Solução Escolhida

2.8.1. Além do menor custo, verificado nos estudos preliminares de
Análise de Viabilidade da Contratação, a opção pela permanência da
atual  solução  de TI evita  grandes  serviços  de  instalação de outra
solução,  com  consequentes  paralisações  dos  serviços  de  antivírus,
tanto nos servidores quanto nos diversos computadores espalhados por
toda a rede do Prefeitura do Município de Porto Velho – RO.

2.8.2. Seria necessário demandar grandes esforços no intuito de traçar
todo um estudo de implementação de uma nova plataforma de antivírus
gerando uma grande demanda de tempo e alguns riscos de insucesso na
implementação  da  nova  solução.  Vale  ressaltar  que,  o  software
antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business –  Advanted,  está
atualmente em uso na Prefeitura do Município Porto Velho - RO com 1650
(mil  seiscentos  e  cinquenta)  licenças,  desta  forma,  o  tempo  de
implantação não será considerado, condição essa que seria considerada
para qualquer outra solução com acréscimo de valores. Assim, verifica-
se que a solução apresenta-se como a mais econômica a Prefeitura do
Município de Porto Velho – RO.

2.9. Parcelamento e Adjudicação do objeto

2.9.1. No contexto desta contratação e de acordo com os requisitos
levantados, verifica-se que o objeto será adjudicado em Lote Único
para os itens 1, 2, 3 e 4.

2.9.2. A  contratação,  no  caso  deste  Termo,  atende  ao  critério  de
Loteamento  de  itens,  considerando  o  porte  e  as  funcionalidades
existentes no conjunto da Solução de Antivírus. Visa, assim, manter a
qualidade do objeto em sua inteireza, não sendo aceitável desvirtuá-
lo, dividindo-o em vários contratos, com o risco de inviabilidade no
cumprimento satisfatório da Solução. A presente contratação almeja,
ainda, elidir o risco de incompatibilidade dos itens, cabendo a um
único fornecedor ofertar uma solução funcional, de forma a assegurar a
responsabilidade contratual desse fornecedor para com a Prefeitura.

2.9.3. A organização dos itens em lotes, se justifica em função de uma
eventual  contratação  com  diversas  empresas,  assim  apresentar  um
potencial  prejuízo  ao  erário,  considerando  que  se  contratado  os
fornecimentos em lotes, evidencia o mecanismo de “economia de escala”,
levando  a  administração  a  celebrar  contratos  mais  vantajosos,
reduzindo o preço final das contratações, conforme estabelece o § 1º,
art. 23, da Lei nº 8.666/93, que:

“As  obras,  serviços  e  compras  efetuadas  pela
administração serão divididas em tantas parcelas quantas
se  comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis,
procedendo-se  à  licitação  com  vistas  ao  melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de
escala”. (grifo nosso)
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2.9.4. Assim, não pode a administração, pela conveniência, dividir em
itens,  fornecimento  que  possam  ser  executados  em  conjunto  ou
simultaneamente, visto sua similaridade.

2.9.5. Desta  forma,  levando-se  em  consideração  os  fornecimentos
homogêneos,  esta  Unidade  Administrativa  posiciona-se  em  dividir  em
Lote  Único  com  4  itens,  a  pretensa  contratação,  com  o  intuito  de
evitar a pulverização com pequenos contratos que irão à contramão dos
princípios norteadores da administração pública, atendendo assim ao
que estabeleceu o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia por meio da
DECISÃO  Nº  263/2014  –  PLENO,  que  tratou  de  Proposta  de  Enunciado
Sumular, fixando condições cumulativas para a utilização do critério
de julgamento menor preço por lote em procedimentos licitatórios, como
se vê in verbis:

I – Aprovar o seguinte Projeto de Súmula:
“A  Administração  Pública  em  geral  deverá  restringir  a
utilização  do  critério  de  julgamento  menor  preço  por
lote,  ressalvando-a  àquelas   situações  em  que  a
fragmentação  em  itens  acarretar  a  perda  do  conjunto;
perda  da  economia  de  escala;  redundar  em  prejuízos  à
celeridade  da  licitação;  ocasionar  a  excessiva
pulverização  de  contratos  ou  resultar  em  contratos  de
pequena  expressão  econômica,  observadas  as  seguintes
condições cumulativas: (grifo nosso)
a)  apresentar  justificativa  que  demonstre  a  motivação
para a utilização do critério de julgamento  menor preço
por lote;
b) [...]
c) proceder ao agrupamento por lote de itens que guardem
homogeneidade  entre  si,  isto  é,  considerando-se  a
natureza  e  características  dos  itens,  possam  ser
fornecidos por um mesmo fornecedor, concretizando, assim,
os  princípios  da  competitividade  e  igualdade;  (grifo
nosso)

2.9.6. Para atendimento das necessidades citadas e considerando-se que
o cumprimento dos objetivos estratégicos institucionais da Prefeitura
de Porto Velho estão atrelados, em boa parte, aos recursos fornecidos
pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa
– CMTI, onde compete sempre buscar a entrega de valor por meio de
serviços adequados ao propósito e ao uso, úteis e com garantia de
funcionamento, o presente Termo visa preservar as condições atuais de
manutenção da solução de antivírus da Prefeitura do Município de Porto
Velho – RO.

2.10. Modalidade, Tipo de Licitação e Critérios de Seleção

2.10.1. Verifica-se  que  os  serviços  pretendidos  são  oferecidos  por
diversos  fornecedores  no  mercado  de  Tecnologia  e  Segurança  da
Informação, e apresentam características padronizadas e usuais. Assim,
pode-se concluir que o serviço é comum e, portanto, sugere-se como
melhor opção a utilização da modalidade “Pregão”, à luz do art. 1º da
Lei nº 10.520, de 2002.

2.10.2. O  critério  de  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração  terá  por  base  o  menor  preço,  devendo  a  licitante
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observar se as propostas estão de acordo com as especificações do ato
convocatório, amostras ou protótipos, quando exigidos.

2.10.3. A licitante deverá se ater, ainda, as exigências previstas no
Edital no que diz respeito aos critérios de habilitação.

2.11. Impacto Ambiental

2.11.1. Não haverá impacto ao ambiente operacional da Prefeitura do
Município de Porto Velho, exceto quando da fase de implantação das
novas funcionalidades da solução, caso em que a Contratante deverá
disponibilizar a necessária infraestrutura.

2.12. Conformidade Técnica e Legal

2.12.1. O objeto a ser contratado deve estar em conformidade com os
critérios de compatibilidades técnicas especificadas no Anexo I/I-A
deste termo.

2.12.2. A contratação deve estar de acordo com a Lei nº 8.666, de 21
de  junho  1993;  Lei  nº  9.609,  de  19  de  fevereiro  de  1998;  Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005; Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010; Instrução Normativa
SLTI nº 02, de 30 de abril 2008, Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19
de janeiro de 2010, Instrução Normativa SLTI nº 04, de 11 de setembro
de 2014 e Leis Municipais vigentes.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

3.1. Aquisição de licenças e Renovação do Antivírus Kaspersky Endpoint
Security  for  Business  -  Select  com  garantia  mínima  de  36  meses,
transferência de Conhecimento e suporte técnico para a Prefeitura do
Município de Porto Velho.

3.2. Servidor de Administração e Console Administrativa 

3.2.1 Compatibilidade:

Microsoft Windows Server 2008 (Todas edições);
Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (Todas edições);
Microsoft Windows Server 2008 R2 (Todas edições);
Microsoft Windows Server 2012 (Todas edições);
Microsoft Windows Server 2012 R2 (Todas edições);
Microsoft Windows Server 2016 x64;
Microsoft Windows Small Business Server 2008 (Todas edições);
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Todas edições);
Microsoft Windows XP Professional SP2 ou superior;
Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 ou superior;
Microsoft  Windows  Vista  Business  /  Enterprise  /  Ultimate  SP1  ou
posterior;
Microsoft Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP1 x64 ou
posterior;
Microsoft Windows 7 SP1 Professional / Enterprise / Ultimate x32/x64;
Microsoft Windows 7 SP1 Professional / Enterprise / Ultimate x32/x64;
Microsoft Windows 8 SP1 Professional / Enterprise x32/x64;
Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise x64;
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Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise x32;
Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise x64;
Microsoft Windows 10 todas edições x32;
Microsoft Windows 10 todas edições x64;

3.2.2. Suporta as seguintes plataformas virtuais:

VMware: Workstation 12.x Pro, vSphere 5.5, vSphere 6;
Microsoft Hyper-V: 2008, 2008 R2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2;
Microsoft VirtualPC 6.0.156.0;
Parallels Desktop 7 e 11;
Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (Somente logon como convidado);
Citrix XenServer 6.2 e 6.5

3.2.3. Características:

3.2.3.1. A console deve ser acessada via WEB (HTTPS) ou MMC;
3.2.3.2. Console deve ser baseada no modelo cliente/servidor;
3.2.3.3.  Compatibilidade  com  Windows  Failover  Clustering  ou  outra
solução de alta disponibilidade;
3.2.3.4. Deve permitir a atribuição de perfis para os administradores
da Solução de Antivírus;
3.2.3.5. Deve permitir incluir usuários do AD para logarem na console
de administração;
3.2.3.6.  Console  deve  ser  totalmente  integrada  com  suas  funções  e
módulos  caso  haja  a  necessidade  no  futuro  de  adicionar  novas
tecnologias tais como, criptografia, Patch management e MDM;
3.2.3.7.  As  licenças  deverão  ser  perpétuas,  ou  seja,  expirado  a
validade  da  mesma  o  produto  deverá  permanecer  funcional  para  a
proteção  contra  códigos  maliciosos  utilizando  as  definições  até  o
momento da expiração da licença;
3.2.3.8. Capacidade de remover remotamente e automaticamente qualquer
solução de antivírus (própria ou de terceiros) que estiver presente
nas estações e servidores;
3.2.3.9. Capacidade de instalar remotamente a solução de antivírus nas
estações  e  servidores  Windows,  através  de  compartilhamento
administrativo, login script e/ou GPO de Active Directory;
3.2.3.10.  Deve  registrar  em  arquivo  de  log  todas  as  atividades
efetuadas pelos administradores, permitindo execução de análises em
nível de auditoria;
3.2.3.11. Deve armazenar histórico das alterações feitas em políticas;
3.2.3.12.  Deve  permitir  voltar  para  uma  configuração  antiga  da
política  de  acordo  com  o  histórico  de  alterações  efetuadas  pelo
administrador  apenas  selecionando  a  data  em  que  a  política  foi
alterada;
3.2.3.13. Deve ter a capacidade de comparar a política atual com a
anterior, informando quais configurações foram alteradas;
3.2.3.14. A solução de gerência deve permitir, através da console de
gerenciamento, visualizar o número total de licenças gerenciadas;
3.2.3.15. Através da solução de gerência, deve ser possível verificar
qual licença está aplicada para determinado computador;
3.2.3.16. Capacidade de instalar remotamente a solução de segurança em
smartphones e tablets de sistema iOS, Android e Windows;
Capacidade  de  instalar  remotamente  qualquer  “app”  em  smartphones  e
tablets de sistema IOS;
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3.2.3.17.  A  solução  de  gerência  centralizada  deve  permitir  gerar
relatórios, visualizar eventos, gerenciar políticas e criar painéis de
controle;
3.2.3.18.  Deverá  ter  a  capacidade  de  criar  regras  para  limitar  o
tráfego de comunicação cliente/servidor por subrede com os seguintes
parâmetros: KB/s e horário;
3.2.3.19. Capacidade de gerenciar estações de trabalho e servidores de
arquivos  (tanto  Windows  como  Linux  e  Mac)  protegidos  pela  solução
antivírus;
3.2.3.20.  Capacidade  de  gerenciar  smartphones  e  tablets  (Android  e
iOS) protegidos pela solução de segurança;
3.2.3.21. Capacidade de gerar pacotes customizados (autoexecutáveis)
contendo a licença e configurações do produto;
3.2.3.22. Capacidade de instalar atualizações em computadores de teste
antes de instalar nos demais computadores da rede;
3.2.3.23.  Capacidade  de  atualizar  os  pacotes  de  instalação  com  as
últimas vacinas;
3.2.3.24.  Capacidade  de  fazer  distribuição  remota  de  qualquer
software,  ou  seja,  deve  ser  capaz  de  remotamente  enviar  qualquer
software pela estrutura de gerenciamento de antivírus para que seja
instalado nas máquinas clientes;
3.2.3.25. A comunicação entre o cliente e o servidor de administração
deve ser criptografada;
3.2.3.26.  Capacidade  de  desinstalar  remotamente  qualquer  software
instalado nas máquinas clientes;
3.2.3.27. Deve permitir a realocação de máquinas novas na rede para um
determinado grupo sem ter um agente ou endpoint instalado utilizando
os seguintes parâmetros:

• Nome do computador;
• Nome do domínio;
• Range de IP;
• Sistema Operacional;
• Máquina virtual.

3.2.3.28. Deve permitir a realocação de máquinas novas na rede para um
determinado grupo sem ter um agente ou endpoint;
3.2.3.29. Capacidade de importar a estrutura do Active Directory para
descobrimento de máquinas;
3.2.3.30. Deve permitir, por meio da console de gerenciamento, extrair
um  artefato  em  quarentena  de  um  cliente  sem  a  necessidade  de  um
servidor ou console de quarentena adicional;
3.2.3.31. Capacidade de monitorar diferentes subnets de rede a fim de
encontrar máquinas novas para serem adicionadas à proteção;
3.2.3.32. Capacidade de monitorar grupos de trabalhos já existentes e
quaisquer  grupos  de  trabalho  que  forem  criados  na  rede,  a  fim  de
encontrar máquinas novas para serem adicionadas a proteção;
3.2.3.33. Capacidade de, assim que detectar máquinas novas no Active
Directory, subnets ou grupos de trabalho, automaticamente importar a
máquina para a estrutura de proteção da console e verificar se possui
o antivírus instalado. Caso não possuir, deve instalar o antivírus
automaticamente;
3.2.3.34.  Capacidade  de  agrupamento  de  máquina  por  características
comuns entre as mesmas, por exemplo: agrupar todas as máquinas que não
tenham  o  antivírus  instalado,  agrupar  todas  as  máquinas  que  não
receberam atualização nos últimos 2 dias, etc;
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3.2.3.35. Capacidade de definir políticas de configurações diferentes
por grupos de estações, permitindo que sejam criados subgrupos e com
função de herança de políticas entre grupos e subgrupos;

3.2.3.36. Deve fornecer as seguintes informações dos computadores:

3.2.3.36.1. Se o antivírus está instalado;
3.2.3.36.2. Se o antivírus está iniciado;
3.2.3.36.3. Se o antivírus está atualizado;
3.2.3.36.4.  Minutos/horas  desde  a  última  conexão  da  máquina  com  o
servidor administrativo;
3.2.3.36.5. Minutos/horas desde a última atualização de vacinas;
3.2.3.36.6. Data e horário da última verificação executada na máquina;
3.2.3.36.7. Versão do antivírus instalado na máquina;
3.2.3.36.8.  Se  é  necessário  reiniciar  o  computador  para  aplicar
mudanças;
3.2.3.36.9. Data e horário de quando a máquina foi ligada;
3.2.3.36.10. Quantidade de vírus encontrados (contador) na máquina;
3.2.3.36.11. Nome do computador;
3.2.3.36.12. Domínio ou grupo de trabalho do computador;
3.2.3.36.13. Data e horário da última atualização de vacinas;
3.2.3.36.14. Sistema operacional com Service Pack;
3.2.3.36.15. Quantidade de processadores;
3.2.3.36.16. Quantidade de memória RAM;
3.2.3.36.17. Usuário(s) logado(s) naquele momento, com informações de
contato (caso disponíveis no Active Directory);
3.2.3.36.18. Endereço IP;
3.2.3.36.19.  Aplicativos  instalados,  inclusive  aplicativos  de
terceiros, com histórico de instalação, contendo data e hora que o
software foi instalado ou removido;
3.2.3.36.20. Atualizações do Windows Updates instaladas;
3.2.3.36.21. Informação completa de hardware contendo: processadores,
memória, adaptadores de vídeo, discos de armazenamento, adaptadores de
áudio, adaptadores de rede, monitores, drives de CD/DVD;
3.2.3.36.22. Vulnerabilidades de aplicativos instalados na máquina;
3.2.3.36.23.  Deve  permitir  bloquear  as  configurações  do  antivírus
instalado  nas  estações  e  servidores  de  maneira  que  o  usuário  não
consiga alterá-las;
3.2.3.37.  Capacidade  de  reconectar  máquinas  clientes  ao  servidor
administrativo mais próximo, baseado em regras de conexão como:
3.2.3.37.1. Alteração de Gateway Padrão;
3.2.3.37.2. Alteração de subrede;
3.2.3.37.3. Alteração de domínio;
3.2.3.37.4. Alteração de servidor DHCP;
3.2.3.37.5. Alteração de servidor DNS;
3.2.3.37.6. Alteração de servidor WINS;
3.2.3.37.7. Alteração de subrede;
3.2.3.37.8. Resolução de Nome;
3.2.3.37.9. Disponibilidade de endereço de conexão SSL;
3.2.3.37.10. Capacidade de configurar políticas móveis para que quando
um  computador  cliente  estiver  fora  da  estrutura  de  proteção  possa
atualizar-se via internet;
3.2.3.37.11. Capacidade de instalar outros servidores administrativos
para  balancear  a  carga  e  otimizar  tráfego  de  link  entre  sites
diferentes;
3.2.3.37.12.  Capacidade  de  relacionar  servidores  em  estrutura  de
hierarquia para obter relatórios sobre toda a estrutura de antivírus;
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3.2.3.37.13. Capacidade de herança de tarefas e políticas na estrutura
hierárquica de servidores administrativos;
3.2.3.37.14.  Capacidade  de  eleger  qualquer  computador  cliente  como
repositório  de  vacinas  e  de  pacotes  de  instalação,  sem  que  seja
necessária a instalação de um servidor administrativo completo, onde
outras  máquinas  clientes  irão  atualizar-se  e  receber  pacotes  de
instalação, a fim de otimizar tráfego da rede;
3.2.3.37.15.  Capacidade  de  fazer  deste  repositório  de  vacinas  um
gateway para conexão com o servidor de administração, para que outras
máquinas que não consigam conectar-se diretamente ao servidor possam
usar  este  gateway  para  receber  e  enviar  informações  ao  servidor
administrativo;
3.2.3.37.16. Capacidade de exportar relatórios para os seguintes tipos
de arquivos: PDF, HTML e XML;
3.2.3.37.17.  Capacidade  de  gerar  traps  SNMP  para  monitoramento  de
eventos;
3.2.3.37.18. Capacidade de enviar e-mails para contas específicas em
caso de algum evento;
3.2.3.37.19.  Listar  em  um  único  local,  todos  os  computadores  não
gerenciados na rede;
3.2.3.37.20. Deve encontrar computadores na rede através de no mínimo
três formas: Domínio, Active Directory e subredes;
3.2.3.37.21. Deve possuir compatibilidade com Microsoft NAP, quando
instalado em um Windows 2008 Server;
3.2.3.37.22. Deve possuir compatibilidade com Cisco Network Admission
Control (NAC);
3.2.3.37.23. Capacidade de baixar novas versões do antivírus direto
pela  console  de  gerenciamento,  sem  a  necessidade  de  importá-los
manualmente;
3.2.3.37.24.  Capacidade  de  ligar  máquinas  via  Wake  on  Lan  para
realização  de  tarefas  (varredura,  atualização,  instalação,  etc),
inclusive de máquinas que estejam em subnets diferentes do servidor;
3.2.3.37.25. Capacidade de habilitar automaticamente uma política caso
ocorra  uma  epidemia  na  rede  (baseado  em  quantidade  de  vírus
encontrados em determinado intervalo de tempo);
3.2.3.37.26. Deve através de opções de optimizações fazer com que o
computador gerenciado conceda recursos a outras aplicações, mantendo o
antivírus ativo porém sem comprometer o desempenho do computador;
3.2.3.37.27.  Deve  permitir  a  configuração  de  senha  no  endpoint  e
configurar  quando  que  será  necessário  a  utilizá-la,  (ex:  Solicitar
senha quando alguma tarefa de scan for criada localmente no endpoint);
3.2.3.37.28. Permitir fazer uma verificação rápida ou detalhada de um
dispositivo  removível  assim  que  conectado  no  computador,  podendo
configurar a capacidade máxima em GB da verificação;
3.2.3.37.29.  Deve  ser  capaz  de  configurar  quais  eventos  serão
armazenados  localmente,  nos  eventos  do  windows  ou  ainda  se  serão
mostrados  na  tela  para  o  colaborador,  sejam  estes  eventos
informativos, de alertas ou de erros;
3.2.3.37.30. Capacidade de realizar atualização incremental de vacinas
nos computadores clientes;
3.2.3.37.31.  Deve  armazenar  localmente  e  enviar  ao  servidor  de
gerência a ocorrência de vírus com os seguintes dados, no mínimo:

• Nome do vírus;
• Nome do arquivo infectado;
• Data e hora da detecção;
• Nome da máquina ou endereço IP;
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• Ação realizada.

3.2.3.37.32.  Capacidade  de  reportar  vulnerabilidades  de  softwares
presentes nos computadores;
3.2.3.37.33.  Capacidade  de  listar  updates  nas  máquinas  com  o
respectivo link para download;
3.2.3.37.34.  Deve  criar  um  backup  de  todos  arquivos  deletados  em
computadores  para  que  possa  ser  restaurado  através  de  comando  na
Console de administração;
3.2.3.37.35.  Deve  ter  uma  quarentena  na  própria  console  de
gerenciamento,  permitindo  baixar  um  artefato  ou  enviar  direto  para
análise do fabricante;
3.2.3.37.36. Capacidade de realizar inventário de hardware de todas as
máquinas clientes;
3.2.3.37.37. Capacidade de realizar inventário de aplicativos de todas
as máquinas clientes;
3.2.3.37.38. Capacidade de diferenciar máquinas virtuais de máquinas
físicas.

3.3. Estações Windows

3.3.1. Compatibilidade:

Microsoft  Windows  7  Professional/Enterprise/Ultimate  x86  /  x64  e
posterior;
Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x86 / x64;
Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise x86 / x64;
Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise x86 / x64;
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64;
Microsoft Windows Server 2012 Foundation x64;
Microsoft Windows Server 2012 Standard x64;
Microsoft Small Business Server 2011 Standard x64;
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise x64 SP1;
Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise x86/x64 SP2;
Microsoft Windows Server 2016 x64

3.3.2. Características:

3.3.2.1. Microsoft Windows Server 2016 x64
3.3.2.2. Deve prover as seguintes proteções:
3.3.2.3.  Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan,
anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou
modificado;
3.3.2.4.  Antivírus  de  Web  (módulo  para  verificação  de  sites  e
downloads contra vírus);
3.3.2.5.  Antivírus  de  E-mail  (módulo  para  verificação  de  e-mails
recebidos e enviados, assim como seus anexos);
3.3.2.6. Antivírus de Mensagens Instantâneas (módulo para verificação
de mensagens instantâneas, como ICQ, MSN, IRC, etc);
3.3.2.7. O Endpoint deve possuir opção para rastreamento por linha de
comando, parametrizável, com opção de limpeza;
3.3.2.8. Firewall com IDS;
3.3.2.9.  Autoproteção  (contra-ataques  aos  serviços/processos  do
antivírus);
3.3.2.10. Controle de dispositivos externos;
3.3.2.11. Controle de acesso a sites por categoria;
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3.3.2.12. Controle de acesso a sites por horário;
3.3.2.13. Controle de acesso a sites por usuários;
3.3.2.14.  Controle  de  acesso  a  websites  por  dados,  ex:  Bloquear
websites com conteúdos de vídeo e áudio;
3.3.2.15. Controle de execução de aplicativos;
3.3.2.16. Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos
instalados;
3.3.2.17. Capacidade de escolher quais módulos serão instalados, tanto
na instalação local quanto na instalação remota;
3.3.2.18.  As  vacinas  devem  ser  atualizadas  pelo  fabricante  e
disponibilizada  aos  usuários  de,  no  máximo,  uma  em  uma  hora
independentemente do nível das ameaças encontradas no período (alta,
média ou baixa);
3.3.2.19. Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro
fabricante  que  possa  causar  incompatibilidade,  bloqueando  a
instalação;
3.3.2.20.  Capacidade  de  adicionar  pastas/arquivos  para  uma  zona  de
exclusão, a fim de excluí-los da verificação. Capacidade, também, de
adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto do
antivírus,  (ex:  “Win32.Trojan.banker”)  para  que  qualquer  objeto
detectado com o veredicto escolhido seja ignorado;
3.3.2.21.  Capacidade  de  adicionar  aplicativos  a  uma  lista  de
“aplicativos confiáveis”, onde as atividades de rede, atividades de
disco e acesso ao registro do Windows não serão monitoradas;
3.3.2.22.  Possibilidade  de  desabilitar  automaticamente  varreduras
agendadas quando o computador estiver funcionando a partir de baterias
(notebooks);
3.3.2.23.  Capacidade  de  pausar  automaticamente  varreduras  agendadas
caso  outros  aplicativos  necessitem  de  mais  recursos  de  memória  ou
processamento;
3.3.2.24.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,
somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus
deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa
decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo;
3.3.2.25.  Ter  a  capacidade  de  fazer  detecções  por  comportamento,
identificando ameaças avançadas sem a necessidade de assinaturas;
3.3.2.26. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados;
3.3.2.27. Capacidade de verificar objetos usando heurística;
3.3.2.28. Capacidade de agendar uma pausa na verificação;
3.3.2.29.  Deve  permitir  a  filtragem  de  conteúdo  de  URL  avançada
efetuando a classificação dos sites em categorias;
3.3.2.30. Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um
aplicativo for iniciado;
3.3.2.31.  O  antivírus  de  arquivos,  ao  encontrar  um  objeto
potencialmente perigoso, deve:
3.3.2.31.1. Perguntar o que fazer, ou;
3.3.2.31.1.1. Bloquear acesso ao objeto;
3.3.2.31.1.2. Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a
configuração pré-estabelecida pelo administrador);
3.3.2.32. Caso positivo de desinfecção:
3.3.2.32.1. Restaurar o objeto para uso;
3.3.2.33. Caso negativo de desinfecção:
3.3.2.33.1.  Mover  para  quarentena  ou  apagar  (de  acordo  com  a
configuração pré-estabelecida pelo administrador);
3.3.2.33.2.  Anteriormente  a  qualquer  tentativa  de  desinfecção  ou
exclusão permanente, o antivírus deve realizar um backup do objeto;
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3.3.2.33.3.Capacidade de verificar e-mails recebidos e enviados nos
protocolos  POP3,  IMAP,  NNTP,  SMTP  e  MAPI,  assim  como  conexões
criptografadas (SSL) para POP3 e IMAP (SSL);
3.3.2.33.4. Capacidade de verificar tráfego de ICQ, MSN, AIM e IRC
contra vírus e links phishings;
3.3.2.33.5. Capacidade de verificar links inseridos em e-mails contra
phishings;
3.3.2.33.6.  Capacidade  de  verificar  tráfego  nos  browsers:  Internet
Explorer, Firefox e Opera;
3.3.2.33.7. Capacidade de verificação de corpo e anexos de e-mails
usando heurística;
3.3.2.34. O antivírus de e-mail, ao encontrar um objeto potencialmente
perigoso, deve:
3.3.2.34.1. Perguntar o que fazer, ou;
Bloquear o e-mail;
3.3.2.34.2. Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a
configuração pré-estabelecida pelo administrador);
3.3.2.35. Caso positivo de desinfecção:
3.3.2.35.1. Restaurar o e-mail para o usuário;
3.3.2.36. Caso negativo de desinfecção:
3.3.2.36.1. Mover para quarentena ou apagar o objeto (de acordo com a
configuração pré-estabelecida pelo administrador);
3.3.2.36.2. Caso o e-mail conter código que parece ser, mas não é
definitivamente malicioso, o mesmo deve ser mantido em quarentena;
3.3.2.36.3. Possibilidade de verificar somente e-mails recebidos ou
recebidos e enviados;
3.3.2.36.4.  Capacidade  de  filtrar  anexos  de  e-mail,  apagando-os  ou
renomeando-os de acordo com a configuração feita pelo administrador;
3.3.2.36.5.  Capacidade  de  verificação  de  tráfego  HTTP  e  qualquer
script do Windows Script Host (JavaScript, Visual Basic Script, etc),
usando heurísticas;
3.3.2.36.6. Deve ter suporte total ao protocolo IPv6;
3.3.2.36.7. Capacidade de alterar as portas monitoradas pelos módulos
de Web e E-mail;
3.3.2.36.8.  Na  verificação  de  tráfego  web,  caso  encontrado  código
malicioso o programa deve:
Perguntar o que fazer, ou;
3.3.2.36.9. Bloquear o acesso ao objeto e mostrar uma mensagem sobre o
bloqueio, ou;
3.3.2.36.10. Permitir acesso ao objeto;
3.3.2.37.  O  antivírus  de  web  deve  realizar  a  verificação  de,  no
mínimo, duas maneiras diferentes, sob escolha do administrador:
3.3.2.37.1.  Verificação  on-the-fly,  onde  os  dados  são  verificados
enquanto são recebidos em tempo-real, ou;
3.3.2.37.2.  Verificação  de  buffer,  onde  os  dados  são  recebidos  e
armazenados para posterior verificação;
3.3.2.37.3. Possibilidade de adicionar sites da web em uma lista de
exclusão, onde não serão verificados pelo antivírus de web;
3.3.2.37.4. Deve possuir módulo que analise as ações de cada aplicação
em execução no computador, gravando as ações executadas e comparando-
as  com  sequências  características  de  atividades  perigosas.  Tais
registros  de  sequências  devem  ser  atualizados  juntamente  com  as
vacinas;
3.3.2.37.5.  Deve  possuir  módulo  que  analise  cada  macro  de  VBA
executada, procurando por sinais de atividade maliciosa;
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3.3.2.37.6.  Deve  possuir  módulo  que  analise  qualquer  tentativa  de
edição, exclusão ou gravação do registro, de forma que seja possível
escolher chaves específicas para serem monitoradas e/ou bloqueadas;
3.3.2.37.7.  Deve  possuir  módulo  de  bloqueio  de  Phishing,  com
atualizações incluídas nas vacinas, obtidas pelo Anti-Phishing Working
Group (http://www.antiphishing.org/);
3.3.2.37.8.  Capacidade  de  distinguir  diferentes  subnets  e  conceder
opção de ativar ou não o firewall para uma subnet específica;
3.3.2.37.9. Deve possuir módulo IDS (Intrusion Detection System) para
proteção  contra  port  scans e  exploração  de  vulnerabilidades  de
softwares. A base de dados de análise deve ser atualizada juntamente
com as vacinas;
3.3.2.38. O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos
de regras:
3.3.2.38.1. Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher
portas,  protocolos  ou  direções  de  conexão  a  serem
bloqueadas/permitidas;
3.3.2.38.2.  Filtragem  por  aplicativo:  onde  o  administrador  poderá
escolher  qual  aplicativo,  grupo  de  aplicativo,  fabricante  de
aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá acesso a
rede,  com  a  possibilidade  de  escolher  quais  portas  e  protocolos
poderão ser utilizados.
3.3.2.39. Deve possuir módulo que habilite ou não o funcionamento dos
seguintes dispositivos externos, no mínimo:
3.3.2.39.1. Discos de armazenamento locais;
3.3.2.39.2. Armazenamento removível;
3.3.2.39.3. Impressoras;
3.3.2.39.4. CD/DVD;
3.3.2.39.5. Drives de disquete;
3.3.2.39.6. Modems;
3.3.2.39.7. Dispositivos de fita;
3.3.2.39.8. Dispositivos multifuncionais;
3.3.2.39.9. Leitores de smart card;
3.3.2.39.10. Dispositivos de sincronização via ActiveSync (Windows CE,
Windows Mobile, etc);
3.3.2.39.11. Wi-Fi;
3.3.2.39.12. Adaptadores de rede externos;
3.3.2.39.13. Dispositivos MP3 ou smartphones;
3.3.2.39.14. Dispositivos Bluetooth;
3.3.2.39.15. Câmeras e Scanners.
3.3.2.39.16. Capacidade de liberar acesso a um dispositivo e usuários
por um período de tempo específico, sem a necessidade de desabilitar a
proteção  e  o  gerenciamento  central  ou  de  intervenção  local  do
administrador na máquina do usuário;
3.3.2.39.17. Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos
de armazenamento externo por usuário;
3.3.2.39.18. Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos
de armazenamento externo por agendamento;
3.3.2.39.19.  Capacidade  de  habilitar  “logging”  em  dispositivos
removíveis tais como Pendrive, Discos externos, etc.
3.3.2.39.20. Capacidade de configurar novos dispositivos por Class ID/
Hardware ID;
3.3.2.39.21. Capacidade de limitar a execução de aplicativos por hash
MD5, nome do arquivo, versão do arquivo, nome do aplicativo, versão do
aplicativo,  fabricante/desenvolvedor,  categoria  (ex:  navegadores,
gerenciador de download, jogos, aplicação de acesso remoto, etc);
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3.3.2.39.22. Capacidade de bloquear execução de aplicativo que está em
armazenamento externo;
3.3.2.39.23. Capacidade de limitar o acesso dos aplicativos a recursos
do sistema, como chaves do registro e pastas/arquivos do sistema, por
categoria, fabricante ou nível de confiança do aplicativo;
3.3.2.39.24.  Capacidade  de,  em  caso  de  epidemia,  ativar  política
alternativa  onde  qualquer  configuração  possa  ser  alterada,  desde
regras de firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso
à web;
3.3.2.39.25. Capacidade de, caso o computador cliente saia da rede
corporativa,  ativar  política  alternativa  onde  qualquer  configuração
possa  ser  alterada,  desde  regras  de  firewall  até  controle  de
aplicativos, dispositivos e acesso à web.

3.4. Estações Mac OS X

3.4.1. Compatibilidade:
Mac OS X 10.11 (El Capitan);
Mac OS X 10.10 (Yosemite);
Mac OS X 10.9 (Mavericks);
Mac OS X 10.8 (Mountain Lion);
Mac OS X 10.7 (Lion);
Mac OS Sierra 10.12

3.4.2. Características:
3.4.2.1. Deve prover proteção residente para arquivos (anti-spyware,
anti-trojan, anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado,
acessado ou modificado;
3.4.2.2. Possuir módulo de web-antivírus para proteger contra ameaças
durante navegação na internet com possibilidade de analisar endereços
https;
3.4.2.3. Possuir módulo de bloqueio á ataques na rede;
3.4.2.4.  Possibilidade  de  bloquear  a  comunicação  entre  a  máquina
atacante  e  os  demais  computadores  por  tempo  definido  pelo
administrador;
3.4.2.5. Capacidade de criar exclusões para computadores que não devem
ser monitorados pelo módulo de bloqueio à ataques na rede;
3.4.2.6. Possibilidade de importar uma chave no pacote de instalação;
3.4.2.7.  Capacidade  de  escolher  de  quais  módulos  serão  instalados,
tanto na instalação local quanto na instalação remota;
3.4.2.8. A instalação e primeira execução do produto deve ser feita
sem  necessidade  de  reinicialização  do  computador,  de  modo  que  o
produto funcione com toda sua capacidade;
3.4.2.9. Deve possuir suportes a notificações utilizando o Growl;
3.4.2.10.  As  vacinas  devem  ser  atualizadas  pelo  fabricante  e
disponibilizada  aos  usuários  de,  no  máximo,  uma  em  uma  hora
independentemente do nível das ameaças encontradas no período (alta,
média ou baixa);
3.4.2.11.  Capacidade  de  voltar  para  a  base  de  dados  de  vacina

anterior;
3.4.2.12. Capacidade de varrer a quarentena automaticamente após cada
atualização de vacinas;
3.4.2.13.  Capacidade  de  adicionar  pastas/arquivos  para  uma  zona  de
exclusão, a fim de excluí-los da verificação. Capacidade, também, de
adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto do
antivírus,  (ex:  “Win32.Trojan.banker”)  para  que  qualquer  objeto
detectado com o veredicto escolhido seja ignorado;
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3.4.2.14.  Possibilidade  de  desabilitar  automaticamente  varreduras
agendadas quando o computador estiver funcionando a partir de baterias
(notebooks);
3.4.2.15.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,
somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus
deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa
decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo;
3.4.2.16. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados;
3.4.2.17. Capacidade de verificar objetos usando heurística;
3.4.2.18. Capacidade de agendar uma pausa na verificação;
3.4.2.19.  O  antivírus  de  arquivos,  ao  encontrar  um  objeto
potencialmente perigoso, deve:
3.4.2.19.1. Perguntar o que fazer, ou;
3.4.2.19.2. Bloquear acesso ao objeto;
3.4.2.19.3 Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a
configuração preestabelecida pelo administrador);
3.4.2.20. Caso positivo de desinfecção:
3.4.2.20.1. Restaurar o objeto para uso;
3.4.2.21. Caso negativo de desinfecção:
3.4.2.21.1.  Mover  para  quarentena  ou  apagar  (de  acordo  com  a
configuração preestabelecida pelo administrador);
3.4.2.21.2.  Anteriormente  a  qualquer  tentativa  de  desinfecção  ou
exclusão permanente, o antivírus deve realizar um backup do objeto;
3.4.2.21.3. Capacidade de verificar arquivos de formato de email;
3.4.2.21.4. Possibilidade de trabalhar com o produto pela linha de
comando, com no mínimo opções para atualizar as vacinas, iniciar uma
varredura,  para  o  antivírus  e  iniciar  o  antivírus  pela  linha  de
comando;
3.4.2.21.5. Capacidade de ser instalado, removido e administrado pela
mesma console central de gerenciamento.

3.5. Estações de trabalho Linux
3.5.1. Compatibilidade:
Plataforma 32-bits:
Red Hat Enterprise Linux 6.7;
Red Hat Enterprise Linux 6.8;
CentOS-6.7;
CentOS-6.8;
Ubuntu 14.04 LTS;
Ubuntu 16.04 LTS;
Ubuntu 16.10 LTS;
Debian GNU/Linux 7.10;
Debian GNU/Linux 7.11;
Debian GNU/Linux 8.6;
Debian GNU/Linux 8.7.
Plataforma 64-bits:
Red Hat Enterprise Linux 6.7;
Red Hat Enterprise Linux 6.8;
Red Hat Enterprise Linux 7.2;
Red Hat Enterprise Linux 7.3;
CentOS-6.7;
CentOS-6.8;
CentOS-7.2;
CentOS-7.3;
Ubuntu 14.04 LTS;
Ubuntu 16.04 LTS;
Ubuntu 16.10 LTS;
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Debian GNU/Linux 7.10;
Debian GNU/Linux 7.11;
Debian GNU/Linux 8.6;
Debian GNU/Linux 8.7;
OpenSUSE 42.2;
SUSE Linux Enterprise Server 12;
OracleLinux 7.3;
Novell Open Enterprise Server 11 SP3;
Novell Open Enterprise Server 2015 SP1

3.5.2. Características:

3.5.2.1. Deve prover as seguintes proteções:
3.5.2.1.1. Antivírus de arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan,
anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou
modificado;
3.5.2.1.2.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no
máximo, uma em uma hora;
3.5.2.2. Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do
antivírus com, no mínimo, opções para as seguintes funções:
3.5.2.2.1. Capacidade de criar exclusões por local, máscara e nome da
ameaça;
3.5.2.2.2.  Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar
ou resumir tarefas);
3.5.2.2.3.  Gerenciamento  de  Backup:  Criação  de  cópias  dos  objetos
infectados  em  um  reservatório  de  backup  antes  da  tentativa  de
desinfectar ou remover tal objeto, sendo assim possível a restauração
de objetos que contenham informações importantes;
3.5.2.2.4.  Dectectar aplicações que possam ser utilizadas como vetor
de ataque por hackers;
3.5.2.3. Fazer detecções através de heurística utilizando no mínimo as
seguintes opções de nível:
3.5.2.3.1. Alta;
3.5.2.3.2. Média;
3.5.2.3.3. Baixa;
3.5.2.3.4. Recomendado;
3.5.2.3.5.  Gerenciamento  de  Quarentena:  Quarentena  de  objetos
suspeitos  e  corrompidos,  salvando  tais  arquivos  em  uma  pasta  de
quarentena;
3.5.2.3.6. Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados
e suspeitos (incluindo arquivos em escopos especificados); análise de
arquivos; desinfecção ou remoção de objetos infectados.
3.5.2.3.7.  Em  caso  erros,  deve  ter  capacidade  de  criar  logs
automaticamente, sem necessidade de outros softwares;
3.5.2.3.8.  Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas
caso, outros aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou
processamento;
3.5.2.3.9.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,
somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus
deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa
decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo;
3.5.2.3.10. Capacidade de verificar objetos usando heurística;
3.5.2.3.11. Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os
backups e arquivos em quarentena;
3.5.2.3.12.  Possibilidade  de  possuir  módulo  escolha  da  pasta  onde
arquivos  restaurados  de  backup  e  arquivos  serão  gravados;de
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administração  remoto  através  de  ferramenta  nativa  ou  Webmin
(ferramenta nativa GNU-Linux).

3.6. Servidores Windows

3.6.1. Compatibilidade
Plataforma 32-bits:
Windows Server 2008 Standard/Enterprise/Datacenter SP1 e posterior;
Windows  Server  2008  Core  Standard/Enterprise/Datacenter  SP1  e
posterior.
Plataforma 64-bits
Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1
ou posterior);
Microsoft Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / DataCenter
(SP1 ou posterior).
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / DataCenter
(SP1 ou posterior);
Microsoft  Windows  Server  2008  R2  Core  Standard  /  Enterprise  /
DataCenter (SP1 ou posterior);
Microsoft Windows Storage Server 2008 R2;
Microsoft Windows Storage Server 2008 SP2 Standard Edition;
Microsoft Windows Storage Server SP2 Workgroup Edition;
Microsoft Windows Hyper-V Server 2008 R2 SP1 e posterior;
Microsoft Windows Server 2012 Essentials / Standard / Foundation /
Datacenter;
Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials / Standard / Foundation /
Datacenter;
Microsoft  Windows  Server  2012  Core  Essentials  /  Standard  /
Foundation / Datacenter;
Microsoft  Windows  Server  2012  R2  Core  Essentials  /  Standard  /
Foundation / Datacenter;
Microsoft Windows Storage Server 2012 (Todas edições);
Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 (Todas edições);
Microsoft Windows Hyper-V Server 2012;
Microsoft Windows Hyper-V Server 2012 R2;
Windows Server 2016 Essentials/Standard/Datacenter/Core;
Windows Storage Server 2016;
Windows Hyper-V Server 2016.

3.6.2. Características:

3.6.2.1. Deve prover as seguintes proteções:
3.6.2.1.1. Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan,
anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou
modificado;
3.6.2.1.2.  Autoproteção  contra-ataques  aos  serviços/processos  do
antivírus;
3.6.2.1.3. Firewall com IDS;
3.6.2.1.4. Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos
instalados;
3.6.2.1.5. Capacidade de escolher de quais módulos serão instalados,
tanto na instalação local quanto na instalação remota;
3.6.2.1.6. As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no
máximo, uma em uma hora;
3.6.3. Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do
antivírus com, no mínimo, opções para as seguintes funções:
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3.6.3.1. Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou
resumir tarefas);
3.6.3.2.  Gerenciamento  de  tarefa  (criar  ou  excluir  tarefas  de
verificação);
3.6.3.3. Leitura de configurações;
3.6.3.4. Modificação de configurações;
3.6.3.5. Gerenciamento de Backup e Quarentena;
3.6.3.6. Visualização de relatórios;
3.6.3.7. Gerenciamento de relatórios;
3.6.3.8. Gerenciamento de chaves de licença;
3.6.3.9.  Gerenciamento  de  permissões  (adicionar/excluir  permissões
acima);
3.6.4. O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de
regras:
3.6.4.1. Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher
portas,  protocolos  ou  direções  de  conexão  a  serem
bloqueadas/permitidas;
3.6.4.2.  Filtragem  por  aplicativo:  onde  o  administrador  poderá
escolher  qual  aplicativo,  grupo  de  aplicativo,  fabricante  de
aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá acesso a
rede,  com  a  possibilidade  de  escolher  quais  portas  e  protocolos
poderão ser utilizados.
3.6.4.3. Capacidade de separadamente selecionar o número de processos
que irão executar funções de varredura em tempo real, o número de
processos que executarão a varredura sob demanda e o número máximo de
processos que podem ser executados no total;
3.6.4.4.  Bloquear  malwares  tais  como  Cryptlockers  mesmo  quando  o
ataque vier de um computador sem antivírus na rede;
3.6.4.5. Capacidade de resumir automaticamente tarefas de verificação
que tenham sido paradas por anormalidades (queda de energia, erros,
etc);
3.6.4.6. Capacidade de automaticamente pausar e não iniciar tarefas
agendadas caso o servidor esteja em rodando com fonte ininterrupta de
energia (uninterruptible Power supply – UPS);
3.6.4.7. Em caso de erros, deve ter capacidade de criar logs e traces
automaticamente, sem necessidade de outros softwares;
3.6.4.8.  Capacidade  de  configurar  níveis  de  verificação  diferentes
para cada pasta, grupo de pastas ou arquivos do servidor;
3.6.4.9.  Capacidade  de  bloquear  acesso  ao  servidor  de  máquinas
infectadas e quando uma máquina tenta gravar um arquivo infectado no
servidor;
3.6.4.10. Capacidade de criar uma lista de máquina que nunca serão
bloqueadas mesmo quando infectadas;
3.6.4.11. Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro
fabricante  que  possa  causar  incompatibilidade,  bloqueando  a
instalação;
3.6.4.12.  Capacidade  de  adicionar  pastas/arquivos  para  uma  zona  de
exclusão, a fim de excluí-los da verificação. Capacidade, também, de
adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto do
antivírus,  (ex:  “Win32.Trojan.banker”)  para  que  qualquer  objeto
detectado com o veredicto escolhido seja ignorado;
3.6.4.13.  Capacidade  de  pausar  automaticamente  varreduras  agendadas
caso  outros  aplicativos  necessitem  de  mais  recursos  de  memória  ou
processamento;
3.6.4.14.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,
somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus
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deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa
decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo;
3.6.4.15. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados;
3.6.4.16. Capacidade de escolher qual tipo de objeto composto será
verificado  (ex:  arquivos  comprimidos,  arquivos  auto
descompressores,  .PST,  arquivos  compactados  por  compactadores
binários, etc.);
3.6.4.17. Capacidade de verificar objetos usando heurística;
3.6.4.18. Capacidade de configurar diferentes ações para diferentes
tipos de ameaças;
3.6.4.19. Capacidade de agendar uma pausa na verificação;
3.6.4.20. Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um
aplicativo for iniciado;
3.6.5. O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente
perigoso, deve:
3.6.5.1. Perguntar o que fazer, ou;
3.6.5.2. Bloquear acesso ao objeto;
3.6.5.3.  Apagar  o objeto ou  tentar  desinfectá-lo  (de  acordo com a
configuração pré-estabelecida pelo administrador);
3.6.6. Caso positivo de desinfecção:
3.6.6.1. Restaurar o objeto para uso;
3.6.7. Caso negativo de desinfecção:
3.6.7.1. Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração
pré-estabelecida pelo administrador);
3.6.7.2. Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão
permanente, o antivírus deve realizar um backup do objeto;
3.6.7.3. Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os
backups e arquivos em quarentena;
3.6.7.4. Possibilidade de escolha da pasta onde arquivos restaurados
de backup e arquivos serão gravados;
3.6.7.5.  Deve  possuir  módulo  que  analise  cada  script  executado,
procurando por sinais de atividade maliciosa.

3.7. Servidores Linux

3.7.1.Compatibilidade:
Plataforma 32-bits:
Red Hat Enterprise Linux 6.7;
Red Hat Enterprise Linux 6.8;
CentOS-6.7;
CentOS-6.8;
Ubuntu 14.04 LTS;
Ubuntu 16.04 LTS;
Ubuntu 16.10 LTS;
Debian GNU/Linux 7.10;
Debian GNU/Linux 7.11;
Debian GNU/Linux 8.6;
Debian GNU/Linux 8.7.
Plataforma 64-bits:
Red Hat Enterprise Linux 6.7;
Red Hat Enterprise Linux 6.8;
Red Hat Enterprise Linux 7.2;
Red Hat Enterprise Linux 7.3;
CentOS-6.7;
CentOS-6.8;
CentOS-7.2;
CentOS-7.3;
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Ubuntu 14.04 LTS;
Ubuntu 16.04 LTS;
Ubuntu 16.10 LTS;
Debian GNU/Linux 7.10;
Debian GNU/Linux 7.11;
Debian GNU/Linux 8.6;
Debian GNU/Linux 8.7;
OpenSUSE 42.2;
SUSE Linux Enterprise Server 12;
OracleLinux 7.3;
Novell Open Enterprise Server 11 SP3;
Novell Open Enterprise Server 2015 SP1;

3.7.2. Características:

3.7.2.1. Deve prover as seguintes proteções:
3.7.2.1.1. Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan,
anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou
modificado;
3.7.2.1.2. As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no
máximo, uma em uma hora;
3.7.2.2. Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do
antivírus com, no mínimo, opções para as seguintes funções:
3.7.2.2.1. Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar
ou resumir tarefas);
3.7.2.2.2.  Gerenciamento  de  Backup:  Criação  de  cópias  dos  objetos
infectados  em  um  reservatório  de  backup  antes  da  tentativa  de
desinfectar ou remover tal objeto, sendo assim possível a restauração
de objetos que contenham informações importantes;
3.7.2.2.3.  Gerenciamento  de  Quarentena:  Quarentena  de  objetos
suspeitos  e  corrompidos,  salvando  tais  arquivos  em  uma  pasta  de
quarentena;
3.7.2.2.4. Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados
e suspeitos (incluindo arquivos em escopos especificados); análise de
arquivos; desinfecção ou remoção de objetos infectados;
3.7.2.2.5.  Em  caso  erros,  deve  ter  capacidade  de  criar  logs
automaticamente, sem necessidade de outros softwares;
3.7.2.2.6. Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas
caso  outros  aplicativos  necessitem  de  mais  recursos  de  memória  ou
processamento;
3.7.2.2.7.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,
somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus
deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa
decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo;
3.7.2.2.8. Capacidade de verificar objetos usando heurística;
3.7.2.2.9. Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os
backups e arquivos em quarentena;
3.7.2.2.10.  Possibilidade  de  escolha  da  pasta  onde  arquivos
restaurados de backup e arquivos serão gravados;
3.7.2.2.11.  Deve  possuir  módulo  de  administração  remoto  através  de
ferramenta nativa ou Webmin (ferramenta nativa GNU-Linux).

3.8. Smartphones e tablets

3.8.1. Compatibilidade:
Apple iOS 9.0-10.3;
Windows Phone 8.1, 10 Mobile;
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Android 4.1 – 7.1.1

3.8.2. Características:

3.8.2.1. Deve prover as seguintes proteções:
3.8.2.1.1.  Proteção  em  tempo  real  do  sistema  de  arquivos  do
dispositivo – interceptação e verificação de:
3.8.2.1.2. Proteção contra adware e autodialers;
3.8.2.1.3.  Todos  os  objetos  transmitidos  usando  conexões  wireless
(porta  de  infravermelho,  Bluetooth)  e  mensagens  EMS,  durante
sincronismo com PC e ao realizar download usando o browser;
3.8.2.1.4. Arquivos abertos no smartphone;
3.8.2.1.5. Programas instalados usando a interface do smartphone;
3.8.2.1.6. Verificação dos objetos na memória interna do smartphone e
nos cartões de expansão sob demanda do usuário e de acordo com um
agendamento;
3.8.2.1.7. Deverá isolar em área de quarentena os arquivos infectados;
3.8.2.1.8. Deverá atualizar as bases de vacinas de modo agendado;
3.8.2.1.9. Deverá bloquear spams de SMS através de Black lists;
3.8.2.1.10. Deverá ter função de bloqueio do aparelho caso o SIM CARD
for  trocado  para  outro  não  autorizado  com  mensagem  de  aviso  ao
utilizador do dispositivo;
3.8.2.2. Capacidade de desativar por política:     
3.8.2.2.1. Wi-fi;
3.8.2.2.2. Câmera;
3.8.2.2.3. Bluetooth.
3.8.2.2.4. Deverá ter função de limpeza de dados pessoais a distância,
em caso de roubo, por exemplo;
3.8.2.2.5.  Capacidade  de  requerer  uma  senha  para  desbloquear  o
dispositivo e personalizar a quantidade de caracteres para esta senha;
3.8.2.2.6. Deverá ter firewall pessoal (Android);
3.8.2.2.7.  Capacidade  de  tirar  fotos  quando  a  senha  for  inserida
incorretamente;
3.8.2.2.8. Possibilidade de instalação remota utilizando o Microsoft
System Center Mobile Device Manager 2008 SP1;
3.8.2.3. Capacidade de enviar comandos remotamente de:
3.8.2.3.1. Localizar;
3.8.2.3.2. Bloquear.
3.8.2.3.3. Capacidade de detectar Jailbreak em dispositivos iOS;
3.8.2.3.4. Capacidade de bloquear o acesso a site por categoria em
dispositivos;
3.8.2.3.5.  Capacidade  de  bloquear  o  acesso  a  sites  phishing  ou
malicioso;
3.8.2.3.6. Capacidade de criar containers de aplicativos, separando
dados corporativos de dados pessoais;
3.8.2.3.7. Capacidade de bloquear o dispositivo quando o cartão “SIM”
for substituído;
3.8.2.3.8. Capacidade de configurar White e blacklist de aplicativos;
3.8.2.3.9. Capacidade de localizar o dispositivo quando necessário;
3.8.2.3.10.  Permitir  atualização  das  definições  quando  estiver  em
“roaming”;
3.8.2.3.11. Capacidade de selecionar endereço do servidor para buscar
a definição de vírus;
3.8.2.3.12. Deve permitir verificar somente arquivos executáveis;
3.8.2.3.13.  Deve  ter  a  capacidade  de  desinfectar  o  arquivo  se

possível;
3.8.2.3.14. Capacidade de agendar uma verificação;
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3.8.2.3.15. Capacidade de enviar URL de instalação por e-mail;
3.8.2.3.16.  Capacidade  de  fazer  a  instalação  através  de  um  link

QRCode;
3.8.2.3.17.  Capacidade  de  executar  as  seguintes  ações  caso  a
desinfecção falhe:
3.8.2.3.17.1. Deletar;
3.8.2.3.17.2. Ignorar;
3.8.2.3.17.3. Quarentenar;
3.8.2.3.17.4. Perguntar ao usuário.

3.9. Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

3.9.1. Compatibilidade:
Dispositivos conectados através do Microsoft Exchange ActiveSync:
Apple iOS;
Windows Phone;
Android.
Dispositivos com suporte ao Apple Push Notification (APNs).
Apple iOS 3.0 ou superior.

3.9.2. Características:

3.9.2.1.  Capacidade  de  aplicar  políticas  de  ActiveSync  através  do
servidor Microsoft Exchange;
3.9.2.2. Capacidade de ajustar as configurações de:
3.9.2.2.1. Sincronização de e-mail;
3.9.2.2.2. Uso de aplicativos;
3.9.2.2.3. Senha do usuário;
3.9.2.2.4. Criptografia de dados;
3.9.2.2.5. Conexão de mídia removível.
3.9.2.2.6.  Capacidade  de  instalar  certificados  digitais  em
dispositivos móveis;
3.9.2.2.7. Capacidade de, remotamente, resetar a senha de dispositivos
iOS;
3.9.2.2.8.  Capacidade  de,  remotamente,  apagar  todos  os  dados  de
dispositivos iOS;
3.9.2.2.9. Capacidade de, remotamente, bloquear um dispositivo iOS;
3.9.2.2.10.  Deve  permitir  configurar  horário  para  sincronização  do
dispositivo com a console de gerenciamento;
3.9.2.2.11.  Possibilidade  de  exigir  senha  para  abrir  aplicações
instaladas em container;
3.9.2.2.12. Deve permitir que o usuário utilize autenticação do Active
Directory para abrir aplicações em container;
3.9.2.2.13.  Deve  permitir  que  uma  senha  seja  digitada  a  cada
x(minutos) para continuar utilizando uma aplicação em container;
3.9.2.2.14.  Deve  permitir  a  criptografia  de  dados  salvos  pelas
aplicações em container;
3.9.2.2.15. Permitir sincronização com perfil do “Touch Down”;
3.9.2.2.16.  Capacidade  de  desinstalar  remotamente  o  antivírus  do
dispositivo;
3.9.2.2.17. Deve permitir fazer o upgrade do antivírus de forma remota
sem a necessidade de desinstalar a versão atual;
3.9.2.2.18. Capacidade de sincronizar com Samsung Knox;
3.9.2.2.19. Deve permitir criar perfis de políticas para out-of-office
no caso de BYOD.

3.10. Transferência de conhecimento
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3.10.1.  A  CONTRATADA  realizará  a  atualização  (instalação  e
configuração), de forma in company, do Servidor Principal, quanto as
novas funcionalidades da ferramenta na Coordenadoria de Tecnologia da
Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI da Prefeitura do Município
de Porto Velho-RO"
 
3.10.2.  Treinamento  para  5(cinco)  servidores  designados  pelos
Departamento de Suporte Técnico e Atendimento e Departamento de Gestão
de Redes da CMTI/SGG com Carga Horaria total de 20 horas de forma in
company , durante 3 dias – das 8:00 às 12:00  e  14:00 às 18:00 , com
intervalo de 2 horas;

3.10.3. A CONTRATADA realizará, durante o período de atualização da
solução,  transferência  de  conhecimento  sobre  a  configuração  e
manutenção do software antivírus Kaspersky Endpoint Security;

3.10.4.  A  CONTRATADA  deverá  alocar  um  Coordenador  de  Projeto,  com
capacitação técnica na solução oferecida, que deverá acompanhar todos
os trabalhos realizados, atuando como interface entre a equipe da CMTI
e  a  equipe da CONTRATADA,  garantindo  que  o  Projeto Executivo seja
cumprido integralmente;

3.10.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar técnico certificado pelo
fabricante  para  repassar  aos  técnicos  da  CONTRATANTE  todas  as
informações  relativas  às  versões  dos  softwares  que  estão  sendo
adquiridas;

3.10.6.  A  CONTRATADA  deverá  entregar  Caderno  de  Documentação  “As
Built”  do  Projeto,  contendo  todas  as  informações  de  configuração,
testes, procedimentos de contingência e demais informações necessárias
para a operação e manutenção da solução;

3.10.7.  Todas  as  despesas  necessárias  à  prestação  do  serviço,
inclusive  com  deslocamento  e  hospedagem  de  profissionais  da
CONTRATADA, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.11. Serviço de Suporte   remoto     pelo período de 03 (três) anos  

3.11.1. Durante a vigência do contrato/instrumento equivalente deverá
ser  fornecido suporte  técnico  pela  CONTRATADA  seguindo  as
especificações abaixo:

3.11.2.  Apoio  às  respostas  a  incidentes  de  segurança  envolvendo
Malware;
Suporte técnico para eventuais dúvidas ou problemas com a solução;

3.11.3.  Acompanhamento  nos  chamados  escalados  para  a  FABRICANTE  em
situações de falhas/problemas desconhecidos pelo suporte técnico da
CONTRATADA ou bug’s;

3.11.4. O atendimento deverá ser realizado via contato telefônico ou
ferramenta de acesso remoto independentemente do tipo de incidente;

3.11.5. Suporte técnico telefônico fornecido em horário comercial de
segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00 prestado unicamente à equipe
do Departamento de Suporte Técnico e Atendimento da Coordenadoria de
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Tecnologia  da  Informação,  Comunicação  e  Pesquisa  da  Prefeitura  do
Município  de  Porto  Velho  referente  a  problemas  de
funcionamento/configuração dos produtos fornecidos;

3.11.6. Número de chamados ilimitados;

3.11.7. Tempo de atendimento telefônico máximo de duas horas após a
abertura do chamado técnico;

3.11.8.  Incidentes,  chamados,  e  problemas  escalados  ao  FABRICANTE
deverão ter o acordo de nível de serviço (SLA) abaixo:

Severidade  Nível  1  (Crítico  –  Onde  afeta  o  serviço  prestado  da
CONTRATANTE  por  interrupções  da  solução  de  antivírus  nos  sistemas
operacionais,  possíveis  perda  de  dados,  alterações  de  configuração
padrão para configuração insegura e onde não há solução alternativa
disponível): 6 horas (Horário Comercial);
Severidade Nível 2 (Alto – Onde afeta a funcionalidade do produto mas
não causa corrupção e perda de dados ou travamento sistemas): 10 horas
(Horário Comercial);
Severidade Nível 3 (Médio – Solicitações não críticas onde não afeta a
funcionalidade do produto): 12 horas (Horário Comercial);
Severidade Nível 4  (Baixo – Solicitações não críticas ou solicitação
de serviços. Todos os incidentes que não satisfaçam um dos critérios
listados acima, serão classificados a esse nível de gravidade): 14
horas (Horário Comercial);

3.11.9. Direitos de propriedade Intelectual
3.11.9.1. Como o presente procedimento diz respeito à contratação de
objeto  distinta  de  desenvolvimento  de  software,  não  se  aplicam
procedimentos relativos a direitos de propriedade intelectual.

4. ENTREGA, EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E GARANTIA

4.1. Logística de Entrega:

4.1.1. Após  a  assinatura  do  contrato/instrumento  equivalente,  a
CONTRATADA receberá em até 20(vinte) dias corridos a nota de empenho e
terá até 10(dez) dias corridos para entrega do produto (ativação de
licenciamento) e execução do Treinamento.

4.1.2. A CONTRATADA alocará um coordenador de projeto, com capacitação
técnica na solução oferecida, que atuará como interface entre a equipe
do CMTI e a equipe da CONTRATADA.

4.1.3. Os softwares bem como suas licenças deverão ser entregues na
Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa da
Prefeitura do Município de Porto Velho - RO, localizada na Rua Dom
Pedro II, nº 826 – Bairro: Centro – CEP: 76801-066 - Porto Velho-RO,
no período das 08 às 14h, em dia de expediente ou outro endereço
fornecido pela CMTI, telefone para contato: (69) 3901-3079/3901-3130.

4.2. Logística de Execução:

4.2.1. A equipe da CMTI fará a atualização da solução nos computadores
de  todas  os  órgãos  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  -RO,  através  de
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Servidor  de  Gerenciamento  de  Licenças  e  Instalação  de  Antivírus
Corporativo já instalados nas dependências da CMTI.

4.2.2. Fica a cargo da Contratada providenciar os recursos técnicos
para o treinamento, necessários à execução dos serviços, sem qualquer
ônus financeiro extra para a Prefeitura de Porto Velho-RO.

4.2.3. A CMTI disponibilizará espaço acesso adequado para a realização
dos serviços.

4.2.4. A CONTRATADA realizará, durante o período de atualização da
solução,  transferência  de  conhecimento  sobre  a  configuração  e
manutenção do software antivírus Kaspersky Endpoint Security;

4.3. Recebimento:

4.3.1. A Contratante expedirá “Termo de Recebimento Provisório” para o
objeto deste Termo de Referência, para efeito de posterior verificação
da  conformidade  com  as  especificações  constantes  neste  Termo  de
Referência, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, nos termos
do artigo 73, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3.2. A Contratante emitirá “Termo de Recebimento Definitivo” para o
objeto  deste  Termo  de  Referência,  após  o  decurso  do  prazo  de  15
(quinze) dias de observação ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos deste Termo de Referência, assinado pelas partes,
nos termos do artigo 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n°. 8.666, de
1993.

4.3.3.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a
responsabilidade  civil  pela  solidez  e  segurança  do  fornecimento  do
produto, nem ético-profissional, para perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato/instrumento
equivalente.

4.3.4.  A  Contratada  é  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

4.4. Garantia:

4.4.1.  A  garantia  se  dará  em  forma  de  suporte  técnico  e  seguirá
especificações  descritas  no  Termo  de  Referência  que  tratarão  as
respostas a incidentes de segurança bem como o suporte remoto.

4.4.2. O prazo para a garantia será de 03 (três) anos e se iniciará a
contar  a  partir  do  aceite  definitivo  do  objeto  e  assinatura  do
contrato/instrumento equivalente.

4.4.3. A localização para efeitos de garantia/suporte técnico deverá
considerar o seguinte endereço: BR 319 (antiga Av. Jorge Teixeira), nº
1146 – Bairro: Nova Porto Velho – CEP: 76.820-116 - Porto Velho-RO,
telefone: (69) 3901-3079-3901-3130
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4.4.4.  Incluem-se,  na  garantia,  os  serviços  de  manutenção,  suporte
técnico, atualização de software e produto, bem como outras despesas
decorrentes destes serviços, sem ônus a CONTRATANTE, salvo quando for
provocado por uso inadequado.

5. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL TÉCNICA

5.1. Gestão Executiva (Acompanhamento do Contrato): servidor designado
pelo Coordenador de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa,
o qual será responsável pela gestão do Contrato.

5.2.  Fiscalização  Técnica-Operacional(Atesto  e  Acompanhamento  da
Execução do Serviço): servidores da Divisão de Suporte Nível 1 e da
Divisão de Segurança da Informação, devendo acompanhar a entrega
dos produtos com vistas a verificar o atendimento da necessidade de
negócio.

5.3. Fiscal Administrativo do Contrato: servidor do Departamento de
Qualidade e Governança de T.I ou Departamento de Suporte Técnico e
Atendimento,  indicado  pela  respectiva  autoridade  competente  para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos administrativos da execução,
especialmente os pagamentos, sanções, aderência às normas, diretrizes
e obrigações contratuais.

5.4.  Preposto:  funcionário  representante  da  Contratada,  responsável
por  acompanhar  a  execução  do  Contrato  e  atuar  como  interlocutor
principal  junto  ao  Gestor  do  Contrato,  incumbido  de  receber,
diligenciar,  encaminhar  e  responder  as  questões  técnicas,  legais  e
administrativas referentes ao andamento contratual.

5.5.  A  atuação  ou  a  eventual  omissão  da  Fiscalização  durante  a
realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a
Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.

5.6. A fiscalização será sob o aspecto qualitativo e quantitativo,
devendo  ser  anotado,  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  e
comunicadas ao gestor do contrato todas as ocorrências de quaisquer
fatos  que,  a seu critério,  exijam  medidas  corretivas  por parte da
Contratada.

5.7. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada
por meio de correspondência oficial e anotações ou registros no mesmo
processo que tratam da aquisição dos objetos.

5.8. Quando houver necessidade, o gestor deverá emitir notificações
para a Contratada, onde será registrado no Sistema de Gestão de TI
(GLPI)

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica,
exclusivamente em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de
direito  público  ou  privado,  comprovando  que  forneceu  produto  em
características compatíveis com o objeto, igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo fixado no Anexo I deste Termo de
Referência.
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6.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e
endereço da emitente, o nome  completo  do  signatário,  estando  as
informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por
parte da Administração, conforme disposto no Decreto nº9.904 de 17 de
julho de 2017.

6.1. Declaração  emitida  pela  licitante  informando  que
disponibilizará  ao  menos  02(dois)  Analistas  Certificados  pelo
Fabricante na solução solicitada.
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada será responsável pela observância de Leis, Decretos,
Regulamentos,  Portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais
direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem como,
aplicáveis aos casos de subcontratação.

7.2. Atender prontamente às solicitações da Prefeitura de Porto Velho
no fornecimento do objeto nas quantidades e especificações deste Termo
de Referência, de acordo com a necessidade desta Municipalidade, a
partir da solicitação do gestor do contrato.

7.3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, em conformidade com
art.  55,  inciso  XIII,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  incluindo  a
atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e
contribuições federais e outras legalmente exigíveis.

7.4. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no
preço  proposto  todas  as  despesas  com  materiais,  insumos,  seguros,
impostos,  taxas,  encargos  e  demais  despesas  necessárias  à  perfeita
execução do objeto.

7.5.  Indicar,  formalmente,  preposto  apto  a  representá-la  junto  ao
Contratante, que deverá responder pela fiel execução do Contrato.

7.6.  Prestar  todos  os  esclarecimentos  técnicos  que  lhe  forem
solicitados pela contratante, relacionados com as características e
funcionamento  do  objeto,  inclusive  em  relação  aos  problemas
detectados.

7.7.  Comunicar,  imediatamente,  por  escrito  qualquer  anormalidade,
prestando à Contratante os esclarecimentos julgados necessários.

7.8. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta
por  profissionais  devidamente  habilitados;  treinados  e  qualificados
para prestação dos serviços.

7.9.  Manter  ficha de controle  do  serviço,  na  qual serão relatadas
todas as ocorrências.
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7.10.  Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  e  operacional,  não
podendo,  sob  qualquer  hipótese,  transferir  para  outra  empresa  a
responsabilidade por eventuais problemas na prestação do objeto.

7.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta
prestação.

7.12. Identificar qualquer equipamento de sua posse que venha a ser
utilizado nas dependências desta municipalidade, afixando placas de
controle patrimonial, selos de segurança etc.

7.13. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a
terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
ou  empregados,  em  decorrência  da  presente  relação  contratual,  não
excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  da  fiscalização  ou  o
acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.

7.14.  Manter  sigilo sobre todo  e  qualquer  assunto  de interesse da
Prefeitura de Porto Velho ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razão  da  execução  do  objeto,  respeitando  todos  os  critérios
estabelecidos, aplicáveis  aos  dados,  informações,  regras  de
negócios,  documentos,  entre  outros  pertinentes,  sob  pena  de
responsabilidade civil, penal e administrativa.

7.15.  Cumprir  integralmente  as  exigências  do  Acordo  de  Nível  de
Serviço(Anexo III), disposto neste Termo de Referência no que refere
ao serviço Item 3.11.8 e ao objeto o Anexo V.

7.16.  Sempre que possível, a Contratada deverá prestar os serviços
orientando-se  pelas  melhores  práticas  recomendadas  pelo  ITIL  –
Information Technology Infrastructure Library.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Responsabilizar-se  pela  observância  às  Leis,  Decretos,
Regulamentos, Portarias e demais normas legais, direta e indiretamente
aplicáveis ao contrato.

8.2. Receber o objeto de acordo com as disposições deste Termo de
Referência.

8.3.  Comunicar  imediatamente  a  Contratada  qualquer  incorreção
apresentada com o objeto entregue.

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

8.5.  Responsabilizar-se  pela  lavratura  do  respectivo  contrato,  com
base nas disposições da Lei.

8.6. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os
bens  adquiridos  e  promover  os  pagamentos  dentro  dos  prazos
convencionados neste Termo de Referência.

8.7. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através
de Ordem Bancária.
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8.8. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as
obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da futura contratação, objeto deste termo
de  referência,  correrão  às  expensas  dos  recursos  específicos
consignados  no  Orçamento  do  Município  de  Porto  Velho,  assim
detalhados:

Projeto  Atividade:  08.31.10.122.336.2.675;  08.31.10.301.317.2.664;
08.31.10.302.329.2.669;  08.31.10.302.329.2.280;
08.31.10.301.335.2.672; 09.01.12.126.313.2.732; 07.01.04.126.007.2.121
Elemento de Despesa: 33.90.40
FONTE: 1.023; 1.027; 1.001;1.000

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

10.1. A presente contratação foi estimada em R$ 376.192,69 (Trezentos
e setenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e nove
centavos),  relativos ao valor orçado dos serviços, conforme pesquisa
de preços e Quadro Comparativo de Preços elaborados pelo Departamento
de Cotação/SML (fls.98-111).

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1.  A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal
correspondente ao objeto fornecido.

11.2. A Prefeitura de Porto Velho reserva-se o direito de não atestar
a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes desta estiverem
em  desacordo  com  os  dados  da  Contratada  ou,  ainda,  se  o  serviço
prestado  não  estiver  em  conformidade  com  as  especificações
apresentadas neste Termo de Referência, ficando o pagamento suspenso
até a regularização.

11.3.  O  atesto  do  gestor  do  contrato  na  nota  fiscal  é  condição
indispensável para o pagamento desta.

11.4. Na ausência do gestor do contrato (férias, licença ou em viagem
por interesse da Administração Municipal), o atesto será dado pelo
gestor substituto.

11.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a
partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e protocolo de
recebimento da nota fiscal (momento em que o credor está adimplente
com a obrigação firmada perante a Prefeitura de Porto Velho), sendo
que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será prorrogado para
o dia útil subsequente.

11.6. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na pro-
posta, nota de empenho e vinculado à conta-corrente da Contratada.
 
11.7. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde
que, a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
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Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por
base a data do adimplemento da obrigação até efetivo pagamento. Serão
calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N:  Números  de  dias  entre  data  prevista  para  pagamento  e  a  do  efetivo
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i_
     365

I = 6/100
      365

I = 0,00016438

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1.  Por  resultar  em  obrigações  futuras,  a  contratação  decorrente
deste  instrumento  será  formalizada  mediante  assinatura  de  termo  de
contrato,  cuja  respectiva  minuta  constituirá  anexo  do  ato
convocatório.

12.2. A vigência do contrato será de 12(doze) meses, nos termos do
Art. 57 da Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado por até 36 (trinta e
seis) meses contados a partir da data da publicação do extrato no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, conforme previsto
no Artigo 57, inciso IV da Lei Federal nº8.666/93. 

13. DAS PENALIDADES

13.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  do
presente  termo,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis
10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93. 

13.2.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  das  condições  estabelecidas
neste Termo de Referência, a Prefeitura do Município de Porto Velho –
RO poderá, garantida a prévia defesa da Contratada, que deverá ser
apresentada  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  sua
notificação,  aplicar,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  penal  e
civil, as seguintes sanções:

13.2.1.  Advertência,  por  escrito,  quando  a  Contratada  deixar  de
atender quaisquer indicações aqui constantes;

13.2.2. Multa compensatório indenizatória no percentual de 5% (cinco
por cento) calculado sobre o valor do contrato;

13.2.3.  Suspensão  temporária  de  participação  de  licitação  e
impedimento de contratar com a Prefeitura de Porto Velho - RO, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002;

13.2.4.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

13.2.5. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações
assumidas pelo Fornecedor, a este será aplicada multa moratória de
0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato  ou
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instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por
cento) do valor inadimplido;

13.2.6.  O  valor  da  multa  aplicada  (tanto  compensatória  quanto
moratória) deverá ser recolhido ao Fundo  Orçamentário  de  Tecnologia
da Prefeitura de Porto Velho ou fundo similar a área de informática,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;

13.2.7. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a
multa  será  descontada  por  ocasião  do  pagamento  posterior  a  ser
efetuado pela Prefeitura de Porto Velho ou cobrada judicialmente.

13.2.8.  Além  das  penalidades  citadas,  a  Contratada  ficará  sujeita,
ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei nº 8.666 de 1993.

13.2.9.  A  empresa ficará impedida  de  licitar  e  contratar com esta
Municipalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das
demais cominações legais, garantido o contraditório e a prévia defesa,
nos seguintes casos:

13.2.9.1. Apresentar documentação falsa;
13.2.9.2.  Não  assinar  o  Contrato/instrumento  equivalente  dentro  do
prazo de validade da sua proposta;
13.2.9.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
13.2.9.4. Não mantiver a proposta;
13.2.9.5. Falhar ou fraudar na execução do ajustado;
13.2.9.6. Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da lei;
13.2.9.7. Cometer fraude fiscal.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1.  A  licitante  deverá  apresentar,  junto  à  proposta  de  preços,
documento  que  comprove  ser  REVENDA  AUTORIZADA  pelo  fabricante  da
solução ofertada.

15. DOS ANEXOS

15.1. É  parte  integrante  deste  Termo  de  Referência  os  seguintes
Anexos: 

Anexo I – Especificações, quantitativos e estimativa de preços;
Anexo II – Estimativa por Secretaria;
Anexo III – Modelo de Acordo de Nível de Serviço;
Anexo IV – Modelo Termo de Recebimento Provisório;
Anexo V – Modelo Termo de Recebimento Definitivo;

Porto Velho-RO, 02 de agosto de 2019.

Equipe de Planejamento da Contratação:

__________________
IGOR KAMIS VOGT

_____________________________
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA BARROS
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__________________
ERIC ZANOVELLO

Autoridades Competentes:

__________________________
ERICK ARRUDA ALVES SARAIVA

___________________________
ROUBERVAL CASTELO OLIVEIRA

_________________________________
SAULO ROBERTO FARIA DO NASCIMENTO

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA: 

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, Lei 8.666/93
e Lei 10.520/02

__________________________
BASÍLIO LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário Geral de Governo

54-73                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: Liberdade. CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tel.: (0xx69) 3901-3069/3639 - E-mail: pregoes.sml@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 02.00449/2018
Fls._______________
Visto: ____________

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

LOTE ÚNICO

Item Descrição Unid. Quant.
Preço

Unitário R$

Preço 

Total

R$

1

Renovação  de  Licenças

Antivírus  Kaspersky

Endpoint  Security  for

Business-Select com suporte

técnico  e  garantia  mínima

de  36  meses.  (Estação  de

Trabalho)

Licença 1650 R$ 78,67 R$ 129.805,50

2

Aquisição  de  licenças  do
Antivírus  Kaspersky
Endpoint  Security  for
Business  –  Select com
suporte  técnico  e
garantia  mínima  de  36
meses.  (Estação  de
Trabalho)

Licença 1943 R$ 82,33 R$ 159.967,19

3

Transferência  de
Conhecimento  in
company(para 5 técnicos da
CMTI)

Serviço 5 R$ 2.164,00R$ 10.820,00

4
Serviço  de  Suporte  remoto
pelo  período  de  03  (três)
anos.

Serviço 36 R$ 2.100,00R$ 75.600,00

Total do Lote R$ 376.192,69
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESTIMATIVA POR SECRETARIA

SECRETARIA
QUANTIDADE

(Renovação de
Licenças)

QUANTIDADE
(Aquisição de

Licenças)

QUANTIDADE

(Renovação+Aquisição).

SEMAD 170 42 212

SEMOB-SUOP/SEMI 31 9 40

SEMUSB-SUSB/SEMI 62 22 84

GABINETE DO

PREFEITO(SGG/CMTI

/SGP/DEFESA CIVIL

81 140 221

SEMDESTUR/SEMI 61 9 70

SEMA/SEMI 23 21 44

SEMAGRIC/SEMI 21 7 28

SEMUSA 332 874 1206

SEMED 325 0 325

SEMFAZ 0 224 224

CGM 31 49 80

FUNCULTURAL 13 17 30

FUNESCOLA* 10 0 10

PGM 102 82 184

SEMASF 161 1 162

SEMEPE* 16 0 16

SEMPRE* 41 0 41

SEMPOG 41 166 207

SEMTRAN 56 96 152

SEMUR 61 95 156

SEMISB 0 41 41

COORD. DE

MULHERES

12
10 22

SEMESC 0 16 16

CME 0 22 22

TOTAL GERAL 1650 1943 3593
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ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

1. Acordo de Nível de Serviço para entrega dos objetos:

Ação Descrição Medidas corretivas

Execução  do
objeto

Até  05  (cinco)  dia
corridos  de  atraso
referente  aos  prazos  do
item  5.1  deste  Termo  de
Referência.

Advertência.

Superior a 05 (cinco) dia
corridos e  inferior a 03
(três)  dias  de  atraso
referente  aos  prazos  do
item  5.1  deste  Termo  de
Referência.

Glosa  de  1%  (um  por
cento)  sobre  o  valor
total  do
Contrato/instrumento
equivalente

A partir de 08 (oito) dias
corridos  de  atraso
referente  aos  prazos  do
item  5.1  deste  Termo  de
Referência.

Glosa de 0,5% (meio por
cento) ao dia de atraso
sobre  o  valor  total  do
Contrato/instrumento
equivalente

Deixar  de  cumprir  determinação  formal  ou
instrução complementar do órgão fiscalizador.

Glosa  de  0,3%  (três
décimos  por  cento)  por
ocorrência.

2. É garantido à Contratada o direito de contestação dos resultados da
apuração do Acordo de Nível de Serviço, bem como de apresentar as
justificativas que se fizerem necessárias.
3. As justificativas, desde que aceitas pelo gestor e pelo fiscal do
contrato,  poderão  anular  a  incidência  de  glosas  e  advertências  na
aplicação do Acordo de Nível de Serviço.
4. As penalidades deste item não excluem, nem alteram as especificadas
nas Sanções Administrativas.
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

 MINUTA TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos ________ dias do mês de __________________ do ano de ____________,

este (a) GESTOR (A) DO CONTRATO, nomeado (a) pela Portaria nº ___ de

___  /  ___  /______,  encerrou  os  trabalhos  de  análise  para  fim  de

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, previsto no Contrato/instrumento equivalente

nº _____/______, do Processo nº _____________. Tendo assim procedido,

este (a) Gestor (a) conferiu o (s) bem (ns) apresentado (s) e atesta,

junto  a  CONTRATADA,  o  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO,  sem  (ou  com  as

seguintes) ressalvas:

1. (listar as discrepâncias, quando houver).

Porto Velho-RO, _____ de ________________ de _______.

________________________________________________________.

Gestor (a) do Contrato

________________________________________________________.

Representante da Contratada
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

MINUTA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos ________ dias do mês de __________________ do ano de ____________,

este (a) GESTOR (A) DO CONTRATO, nomeado (a) pela Portaria nº ___ de

___  /  ___  /______,  declara  para  os  devidos  fins,  que  recebe

definitivamente,  o  (s) bem (ns)  apresentado  (s)  e  atesta, junto a

CONTRATADA,  o  RECEBIMENTO  DEFINITIVO,  do  objeto  previsto  no

Contrato/instrumento  equivalente  nº  _____/______,  do  Processo  nº

_____________.

Porto Velho-RO, _____ de ________________ de _______.

________________________________________________________.

Gestor (a) do Contrato

________________________________________________________.

Representante da Contratada
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do
representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído  de  ______________________  (identificação  completa  da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
subitem 7.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 129/2019, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.
129/2019  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo
______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico n. 129/2019, por qualquer meio ou pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do
Pregão Eletrônico n. 129/2019 não foi informada, discutida ou recebida
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  do  Pregão
Eletrônico n. 129/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico  n.  129/2019  quanto  a  participar  ou  não  da  referida
Licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  129/2019  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial  ou  de  fato  do  Pregão  Eletrônico  n.  128/2019  antes  da
adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  129/2019  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura de Porto Velho antes da abertura oficial das propostas;
e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.

______________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação:  Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da
empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou
mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  Licitante  ______________________________________,
CNPJ/MF n.º ___________, por seu Representante Legal abaixo assinada
declara sob as penas da Lei, que até a presente data não existe fato
superveniente  impeditivo  de  sua  habilitação  ou  que  invalide  o  seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal

61-73                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: Liberdade. CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tel.: (0xx69) 3901-3069/3639 - E-mail: pregoes.sml@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 02.00449/2018
Fls._______________
Visto: ____________

ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO
ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH, que não possuímos em nosso quadro de
pessoal  empregado(s)  menor(es)  de  18  (dezoito)  anos em  trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14
(quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura

(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA

Para  efeitos  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e
participação  na  licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  129/2019/SML/PVH,
declaramos  que  a  empresa  (RAZÃO  SOCIAL),  CNPJ  nº
_______________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do
art. 3º da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas
no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os
trâmites processuais da licitação, no sentido de antecipar informações
a  respeito  do  porte  da  empresa.  Asseguro,  quando  solicitado  pela
Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,  ou  Pregoeiro
designado,  a  comprovação  dos  dados  aqui  inseridos,  sob  pena  da
aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha
livre vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TIPO
RENOVAÇÃO  DE  1650  (MIL  E
SEISCENTOS  E  CINQUENTA)  E  1943
(MIL  E  NOVECENTOS  E  QUARENTA  E
TRÊS)  LICENÇAS  NOVAS  PARA
ESTAÇÕES DE TRABALHO DO SOFTWARE
ANTIVÍRUS  KASPERSKY  ENDPOINT
SECURITY  FOR BUSINESS – SELECT,
COM GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA
E SEIS) MESES, TRANSFERÊNCIA  DE
CONHECIMENTO  E  SUPORTE  TÉCNICO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA  MUNICIPAL
____________,  DE  UM  LADO,  E  DO
OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e dezenove,
o  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na
Rua:______________________, neste  ato  representado  pela  SECRETARIA
MUNICIPAL___________________ representada  pelo  Sr.  Secretário
________________________,  brasileiro,  ______,  portador  da  cédula  de
identidade  nº_____e  do  CPF  nº______,CONTRATANTE,  e  a
Empresa________________,  inscrita no CNPJ nº. ____________, com sede
na__________,  nº________,  Bairro_______,  nesta  Capital,  neste  ato
legalmente  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)______________, brasileiro
(a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e
CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que
tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na
execução  contratual,  tudo  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  em
especial a Lei nº 8.666/93 e alterações, posteriores, resultante do
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO nº 129/2019, nos termos
do  PARECER Nº___/SPACC/PGM/2019, devidamente autorizado nos autos do
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  02.00449.2019,  mediante  as  cláusulas  e
condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Aquisição de tipo renovação de 1650 (mil e seiscentos e cinquenta)
e  1943  (mil  e  novecentos  e  quarenta  e  três)  licenças  novas  para
Estações de Trabalho do software antivírus Kaspersky Endpoint Security
for Business – Select, com garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses,
transferência  de  conhecimento  e  suporte  técnico  à  Prefeitura  do
Município  de  Porto  Velho  –  RO, conforme  especificações  técnicas,
unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II do Edital, para
atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro –  Integram este documento contratual, como parte
indissociável:

a) Parecer nº___/SPACC/PGM/2019, às fls.___;
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b) Processo Administrativo nº: 02.00449.2019, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1.  O  presente  contrato  será  executado  sob  o  regime  de  Preço
Unitário.

2.2. Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços
da contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1.O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. A  Contratada  deverá,  obrigatoriamente,  apresentar  nota  fiscal
correspondente ao objeto fornecido.

4.2. A Prefeitura de Porto Velho reserva-se o direito de não atestar a
nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes desta estiverem
em  desacordo  com  os  dados  da  Contratada  ou,  ainda,  se  o  serviço
prestado  não  estiver  em  conformidade  com  as  especificações
apresentadas no Termo de Referência, ficando o pagamento suspenso até
a regularização.

4.3. O  atesto  do  gestor  do  contrato  na  nota  fiscal  é  condição
indispensável para o pagamento desta.

4.4. Na ausência do gestor do contrato (férias, licença ou em viagem
por interesse da Administração Municipal), o atesto será dado pelo
gestor substituto.

4.5. O pagamento será efetuado em  até 30 (trinta) dias, contados a
partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e protocolo de
recebimento da nota fiscal (momento em que o credor está adimplente
com a obrigação firmada perante a Prefeitura de Porto Velho), sendo
que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será prorrogado para
o dia útil subsequente.

4.6. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na propos-
ta, nota de empenho e vinculado à conta-corrente da Contratada.
 
4.7. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde
que, a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por
base a data do adimplemento da obrigação até efetivo pagamento. Serão
calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Números de dias entre data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I =__i_
     365

I = 6/100
      365

I = 0,00016438

5.   CLÁUSULA     QUINTA   – DO   REAJUSTE  

5.1. O valor desta contratação é irreajustável durante a sua vigência,
nos termos da legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. A vigência do contrato será de 12(doze) meses, nos termos do Art.
57 da Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado por até 36 (trinta e seis)
meses contados a partir da data da publicação do extrato no Diário
Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, conforme previsto no
Artigo 57, inciso IV da Lei Federal nº8.666/93. 

7  . CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA, EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E GARANTIA  

7.1. Logística de Entrega:

7.1.1. Após a assinatura do contrato, a Contratada receberá em até
20(vinte) dias corridos a nota de empenho e terá até 10(dez) dias
corridos  para  entrega  do  produto  (ativação  de  licenciamento)  e
execução do Treinamento.

7.1.2. A Contratada alocará um coordenador de projeto, com capacitação
técnica na solução oferecida, que atuará como interface entre a equipe
do CMTI e a equipe da Contratada.

7.1.3. Os softwares, bem como suas licenças, deverão ser entregues na
Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa da
Prefeitura do Município de Porto Velho - RO, localizada na Rua Dom
Pedro II, nº 826 – Bairro: Centro – CEP: 76801-066  - Porto Velho-RO,
no período das 08 às 14h, em dia de expediente ou outro endereço
fornecido pela CMTI, telefone para contato: (69) 3901-3079/3901-3130.

7.2. Logística de Execução:

7.2.1.  A  equipe  da  CMTI,  fará  a  atualização  da  solução  nos
computadores  de  todas os órgãos  da  Prefeitura  de  Porto Velho -RO,
através  de  Servidor  de  Gerenciamento  de  Licenças  e  Instalação  de
Antivírus Corporativo já instalados nas dependências da CMTI.

7.2.2. Fica a cargo da Contratada providenciar os recursos técnicos
para o treinamento, necessários à execução dos serviços, sem qualquer
ônus financeiro extra para a Prefeitura de Porto Velho-RO.

7.2.3. A CMTI disponibilizará espaço acesso adequado para a realização
dos serviços.

7.2.4. A Contratada realizará, durante o período de atualização da
solução,  transferência  de  conhecimento  sobre  a  configuração  e
manutenção do software antivírus Kaspersky Endpoint Security;

7.3. Recebimento:
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7.3.1. A Contratante expedirá “Termo de Recebimento Provisório” para o
objeto deste Termo de Referência, para efeito de posterior verificação
da  conformidade  com  as  especificações  constantes  no  Termo  de
Referência, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, nos termos
do artigo 73, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3.2. A Contratante emitirá “Termo de Recebimento Definitivo” para o
objeto deste Contrato, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias de
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
deste Contrato, assinado pelas partes, nos termos do artigo 73, inciso
I, alínea “b”, da Lei n°. 8.666, de 1993.

7.3.3.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a
responsabilidade  civil  pela  solidez  e  segurança  do  fornecimento  do
produto, nem ético-profissional, para perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei.

7.3.4.  A  Contratada  é  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

7.4. Garantia:

7.4.1.  A  garantia  se  dará  em  forma  de  suporte  técnico  e  seguirá
especificações  descritas  no  Termo  de  Referência  que  tratarão  as
respostas a incidentes de segurança bem como o suporte remoto.

7.4.2. O prazo para a garantia será de 03 (três) anos e se iniciará a
contar  a  partir  do  aceite  definitivo  do  objeto  e  assinatura  do
contrato.

7.4.3. A localização para efeitos de garantia/suporte técnico deverá
considerar o seguinte endereço:  Rua Dom Pedro II, nº 826 – Bairro:
Centro – CEP: 76801-066  - Porto Velho-RO, telefone: (69) 3901-3079-
3901-3130

7.4.4.  Incluem-se,  na  garantia,  os  serviços  de  manutenção,  suporte
técnico, atualização de software e produto, bem como outras despesas
decorrentes destes serviços, sem ônus a Contratante, salvo quando for
provocado por uso inadequado.

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS

8.1. As despesas decorrentes da futura contratação, objeto deste termo
de  referência,  correrão  às  expensas  dos  recursos  específicos
consignados no Orçamento do Município de Porto Velho, assim detalhado:

Projeto  Atividade:  08.31.10.122.336.2.675;  08.31.10.301.317.2.664;
08.31.10.302.329.2.669;  08.31.10.302.329.2.280;
08.31.10.301.335.2.672; 09.01.12.126.313.2.732; 07.01.04.126.007.2.121
Elemento de Despesa: 33.90.40
Fonte: 1.023; 1.027; 1.001;1.000

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

67-73                                                Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: Liberdade. CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tel.: (0xx69) 3901-3069/3639 - E-mail: pregoes.sml@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 02.00449/2018
Fls._______________
Visto: ____________

9.1. A Contratada será responsável pela observância de Leis, Decretos,
Regulamentos,  Portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais
direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem como,
aplicáveis aos casos de subcontratação.

9.2. Atender prontamente às solicitações da Prefeitura de Porto Velho
no fornecimento do objeto nas quantidades e especificações do Termo de
Referência, de acordo com a necessidade desta Municipalidade, a partir
da solicitação do gestor do contrato.

9.3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, em conformidade com
art.  55,  inciso  XIII,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  incluindo  a
atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e
contribuições federais e outras legalmente exigíveis.

9.4. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no
preço  proposto  todas  as  despesas  com  materiais,  insumos,  seguros,
impostos,  taxas,  encargos  e  demais  despesas  necessárias  à  perfeita
execução do objeto.

9.5. Indicar,  formalmente,  preposto  apto  a  representá-la  junto  ao
Contratante, que deverá responder pela fiel execução do Contrato.

9.6. Prestar  todos  os  esclarecimentos  técnicos  que  lhe  forem
solicitados pela contratante, relacionados com as características e
funcionamento  do  objeto,  inclusive  em  relação  aos  problemas
detectados.

9.7. Comunicar,  imediatamente,  por  escrito  qualquer  anormalidade,
prestando à Contratante os esclarecimentos julgados necessários.

9.8. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta
por  profissionais  devidamente  habilitados;  treinados  e  qualificados
para prestação dos serviços.

9.9.  Manter  ficha de controle  do  serviço,  na  qual serão relatadas
todas as ocorrências.

9.10. Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  e  operacional,  não
podendo,  sob  qualquer  hipótese,  transferir  para  outra  empresa  a
responsabilidade por eventuais problemas na prestação do objeto.

9.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta
prestação.

9.12. Identificar qualquer equipamento de sua posse que venha a ser
utilizado nas dependências desta municipalidade, afixando placas de
controle patrimonial, selos de segurança etc.

9.13. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a
terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
ou  empregados,  em  decorrência  da  presente  relação  contratual,  não
excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  da  fiscalização  ou  o
acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante.
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9.14.  Manter  sigilo sobre todo  e  qualquer  assunto  de interesse da
Prefeitura de Porto Velho ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razão  da  execução  do  objeto,  respeitando  todos  os  critérios
estabelecidos, aplicáveis  aos  dados,  informações,  regras  de
negócios,  documentos,  entre  outros  pertinentes,  sob  pena  de
responsabilidade civil, penal e administrativa.

9.15. Cumprir  integralmente  as  exigências  do  Acordo  de  Nível  de
Serviço(Anexo III), disposto no Termo de Referência no que refere ao
serviço Item 3.11.8 e ao objeto o Anexo V.

9.16.  Sempre que possível, a Contratada deverá prestar os serviços
orientando-se  pelas  melhores  práticas  recomendadas  pelo  ITIL  –
Information Technology Infrastructure Library.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1.  Responsabilizar-se  pela  observância  às  Leis,  Decretos,
Regulamentos, Portarias e demais normas legais, direta e indiretamente
aplicáveis ao contrato.

10.2. Receber  o  objeto  de  acordo  com  as  disposições  do  Termo  de
Referência.

10.3. Comunicar  imediatamente  a  Contratada  qualquer  incorreção
apresentada com o objeto entregue.

10.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

10.5. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com
base nas disposições da Lei.

10.6. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear
os  bens  adquiridos  e  promover  os  pagamentos  dentro  dos  prazos
convencionados no Termo de Referência.

10.7. Processar  e  liquidar  a  fatura  correspondente  aos  valores,
através de Ordem Bancária.

10.8. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as
obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do pre-
sente  termo,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis
10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93. 

11.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no
Termo de Referência, a Prefeitura do Município de Porto Velho – RO
poderá,  garantida  a  prévia  defesa  da  Contratada,  que  deverá  ser
apresentada  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  sua
notificação,  aplicar,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  penal  e
civil, as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência,  por  escrito,  quando  a  Contratada  deixar  de
atender quaisquer indicações aqui constantes;
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11.2.2. Multa compensatório indenizatória no percentual de 5% (cinco
por cento) calculado sobre o valor do contrato;

11.2.3. Suspensão  temporária  de  participação  de  licitação  e
impedimento de contratar com a Prefeitura de Porto Velho - RO, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002;

11.2.4. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

11.2.5. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações
assumidas pelo Fornecedor, a este será aplicada multa moratória de
0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato  ou
instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por
cento) do valor inadimplido;

11.2.6. O  valor  da  multa  aplicada  (tanto  compensatória  quanto
moratória) deverá ser recolhido ao Fundo  Orçamentário  de  Tecnologia
da Prefeitura de Porto Velho ou fundo similar a área de informática,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;

11.2.7. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a
multa  será  descontada  por  ocasião  do  pagamento  posterior  a  ser
efetuado pela Prefeitura de Porto Velho ou cobrada judicialmente.

11.2.8. Além  das  penalidades  citadas,  a  Contratada  ficará  sujeita,
ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei nº 8.666 de 1993.

11.2.9. A  empresa ficará impedida  de  licitar  e  contratar com esta
Municipalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das
demais cominações legais, garantido o contraditório e a prévia defesa,
nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Não assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar ou fraudar na execução do ajustado;
f) Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da lei;
g) Cometer fraude fiscal.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A inexecução total ou parcial pela  CONTRATADA, das obrigações
estabelecidas  no  presente  contrato  enseja  a  sua  rescisão,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratações para
a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para
a rescisão deste contrato:

a)  O  cumprimento  irregular  das  cláusulas  contratuais,  inclusive  o
atraso em relação aos prazos estabelecidos;

b)  O  atraso  injustificado  na  entrega/início  do  serviço,  a  sua
paralisação sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;
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c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;

d)  A  decretação  de  falência  da  Contratada  ou  a  instauração  de
insolvência civil

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução
deste contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu
todo ou em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que
conveniente para a Contratante.

12.4. Os  motivos  e  a  disciplina  de  rescisão  especificada  nesta
cláusula  não  afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei
8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste
contrato, desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados
os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir  unilateralmente  o  contrato,  por  inexecução  parcial,
total  ou  na  ocorrência  dos  fatos  elencados  no  art.  78  da  Lei  nº
8.666/93;

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes,
desde que conveniente ao interesses da Administração;

d) A  rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização
escrita e fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUATORZE – DA VINCULAÇÃO

14.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Edital
de  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  129/2019  às  fls.__,  e  à  proposta  da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –    GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL TÉCNICA  

15.1.  Gestão  Executiva  (Acompanhamento  do  Contrato):  servidor
designado pelo Coordenador de Tecnologia da Informação, Comunicação e
Pesquisa, o qual será responsável pela gestão do Contrato.

15.2. Fiscalização  Técnica-Operacional(Atesto  e  Acompanhamento  da
Execução do Serviço): servidores da Divisão de Suporte Nível 1 e da
Divisão de Segurança da Informação, devendo acompanhar a entrega
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dos produtos com vistas a verificar o atendimento da necessidade de
negócio.

15.3. Fiscal Administrativo do Contrato: servidor do Departamento de
Qualidade e Governança de T.I ou Departamento de Suporte Técnico e
Atendimento,  indicado  pela  respectiva  autoridade  competente  para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos administrativos da execução,
especialmente os pagamentos, sanções, aderência às normas, diretrizes
e obrigações contratuais.

15.4.  Preposto: funcionário representante da Contratada, responsável
por  acompanhar  a  execução  do  Contrato  e  atuar  como  interlocutor
principal  junto  ao  Gestor  do  Contrato,  incumbido  de  receber,
diligenciar,  encaminhar  e  responder  as  questões  técnicas,  legais  e
administrativas referentes ao andamento contratual.

15.5. A  atuação  ou  a  eventual  omissão  da  Fiscalização  durante  a
realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a
Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.

15.6. A fiscalização será sob o aspecto qualitativo e quantitativo,
devendo  ser  anotado,  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  e
comunicadas ao gestor do contrato todas as ocorrências de quaisquer
fatos  que,  a seu critério,  exijam  medidas  corretivas  por parte da
Contratada.

15.7. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada
por meio de correspondência oficial e anotações ou registros no mesmo
processo que tratam da aquisição dos objetos.

15.8. Quando houver necessidade, o gestor deverá emitir notificações
para a Contratada, onde será registrado no Sistema de Gestão de TI
(GLPI)

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

16.1.  O  presente  contrato  NÃO poderá  ser  objeto  de  cessão,
transferência ou subcontratação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. O  presente  contrato,  será  executado  sob  a  égide  da  Lei  nº
8.666/93  e  alterações.  Caso  hajam  dúvidas  decorrentes  de  fato  não
contemplado  no  presente  contrato,  estas  serão  dirimidas  segundo  os
princípios  jurídicos,  aplicáveis  à  situação  fática  existente,
preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência
do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

18.1. A  Contratada obriga-se a manter as condições que a habilitaram
no certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para
dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO
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20.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia – AROM.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato,
que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele
sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas
de  igual  teor  e  forma,  devidamente  certificadas  pela  Procuradoria
Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL_______ 

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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