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MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021 
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço  
PREÇO MÁXIMO ESTIMADO  
PROCESSO LC: 1155 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
  O Prefeito Municipal de São Gabriel/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas (Horário de Brasília), do dia 17 de novembro de 
2021, na Sala de Licitações da Diretoria de Compras, localizada na Rua João Manoel, nº 508, centro, se 
reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria do Pregão, com a finalidade de 
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa (s) para o 
fornecimento, com a entrega parcelada, de acordo com as necessidades do Município, dos bens descritos 
no Item 1 deste edital, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, 
e do Decreto Municipal n° 274/2007, de 31 de dezembro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitações), e Lei Complementar nº 123/2006. 
. 
 

1. DO OBJETO  
 

                       Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇ ÃO INTEGRADA DE 
SEGURANÇA TIPO APP LIANCE UTM – (UNIFIED THREAT MAN AGEMENT) NGFW – COM 
PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE LOG´S COM SOFTWARE D O MESMO FABRICANTE DO 
UTM, conforme Anexo I  (Estimativa de Preço) e IX (Termo de Referência) deste edital. 
 

Observações: 
 
1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de habilitação deste edital. 
 
2. ATENÇÃO ao disposto no item 4.3 deste edital, os documentos expressos neste item deverão ser 
apresentados fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento dos licitantes. 
 
3.A Secretaria Municipal Competente deverá, por ocasião da assinatura do contrato, designar um 
servidor para acompanhar e fiscalizar o objeto a ser contratado. 

Edital de Pregão Presencial para LOCAÇÃO DE 
SOFTWARE FIREWALL (PROXY) 
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2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7. deste 
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a 
seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 

 
AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021 
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 

 
 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, 
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 
representada. 

 
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade. 
 
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1. deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 
 

            3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 

 
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial 

ou de sociedade por ações; 
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 

de sociedade civil; 
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
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a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em 
especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o 
nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública;   ou 

 
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame (Modelo – Anexo VI). 

 
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
(CONTRATO SOCIAL).  

 
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 

 
3.5. A ausência de credenciamento implicará na apresentação da proposta escrita e será 

considerada como renúncia tácita ao direito de participar na sessão de lances e recorrer contra os atos do 
pregoeiro. 

 
3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste 
edital, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada 
por contador (ou técnico contábil) ou certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
3.6.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste 
edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 
apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador (ou 
técnico contábil) ou certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, de que se enquadram no 
limite de receita referido anteriormente. 

 
 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

 4

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
  4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes 
e demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes 
n°s 01 – PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO. 
 
  4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
 
  4.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 
 
                        a) comprovar, por meio de INSTRUMENTO PRÓPRIO + CONTRATO SOCIAL DA 
EMPRESA, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais 
atos do certame; 
 
                        b) apresentar DECLARAÇÃO QUE  COMPROVE A SITUAÇÃO DE 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS,  quando for o caso, 
conforme itens 3.6 e 3.6.1. (Modelo – Anexo VIII ) OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA 
PELA JUNTA COMERCIAL ;   
 
                   c) apresentar DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO  (Modelo – Anexo VII ). 
 
Observações Importantes:  
 

1. Os documentos acima expostos devem ser apresentados fora dos envelopes, por ocasião do 
credenciamento. 

2. No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também deverá ser enviada a 
declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Anexo VII, fora dos envelopes 
nºs 1 e 2. 

3. Ficam as empresas cientes de que somente serão admitidas na fase de lances verbais e na prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas 
nos termos do Item 3 – Da Representação e Do Credenciamento. 

 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO (ATENÇÃO) 
 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, 

deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, e deverá conter: 

 
a) razão social da empresa; 
b) descrição completa do produto ofertado, MARCA , referências e demais dados técnicos; 
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c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 
terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 
 
 Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 
também em eventual contratação. 
 
 Observação 2: O preço estimado constante do Anexo I deste edital considera-se PREÇO 
MÁXIMO a ser pago pela Administração, e em razão disto serão desclassificadas as licitantes que 
ofertarem preço acima do estipulado. 
 
                        

6.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da 
vencedora. 

 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

 
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em 
valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a 
proclamação da vencedora. 

 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
 
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 1 min (um minuto) para apresentar nova 

proposta. 
 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
6.6.1. A diferença entre cada lance é considerada livre. Todavia, fica a critério do Pregoeiro 

estipular limite de lances no caso dos licitantes apresentarem valores irrisórios. 
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6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos 
lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de MENOR PREÇO UNITÁRIO e o valor estimado para a contratação, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os 
valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

 
6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a)    não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

                        c)  afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 

      d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexeqüíveis. 
 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não 
for conflitante com o instrumento convocatório. 
 
 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
 
 6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do EMPATE FICTO, 
previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, a 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 3.6.1, deste edital. 
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 6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
 
 6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
 a)  A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de 
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
 
 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 
da alínea anterior, não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que 
se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 
previsto na alínea a deste item. 
 
 6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as 
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
 
 6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
 
 6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
 
 6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações e 
Contratos deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
 
 6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
 

7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE N° 02, os seguintes documentos: 
 
7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, de 05 de setembro de 2002 (modelo em 
Anexo V); 
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7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA : 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
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, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
7.1.2.1. Os documentos de habilitação jurídica que forem apresentados na hora do credenciamento, não 
precisam constar do ENVELOPE 02 – Documentos para Habilitação. 
 
 
 7.1.3. REGULARIDADE FISCAL :  
 
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como cumprimento com os Encargos 
Sociais instituídos em Lei, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante; 
   
b) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

    
     7.1.4. Declaração de que não foi declarada inidônea nem está suspensa do direito de 

licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará a esta Administração a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação (modelo em Anexo IV); 

     
     7.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440, de 07 

de julho de 2011.  
 
 

                         7.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a 
licitante forneceu de forma satisfatória objetos pertinentes e compatíveis ao objeto da licitação. 
 
a.1.) o atestado deverá conter a identificação do signatário responsável, bem como meios de contato 
(telefone e/ou email, etc) que possibilitem a realização de diligências para esclarecimento de dúvidas 
relativas às informações prestadas. 
 
a.2.) o(s) atestado(os) deve(em) contemplar serviço de locação de appliance de segurança (UTM/NGFW).  
Recomendamos que o atestado apresentado tenha firma reconhecida, exceto se emitido pela 
Administração Pública Direta ou Indireta. Caso o atestado não tenha firma reconhecida, o (a) 
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Pregoeiro(a) poderá solicitar diligência e solicitar apresentação de comprovantes da prestação dos 
respectivos serviços. 
 
b) A licitante deverá apresentar um técnico de informática ou técnico de redes, com certificação ITIL ou 
ISO/IEC20000. 
 
b.1) a licitante deverá apresentar um técnico de redes, com certificação oficial emitido pelo fabricante da 
solução ofertada em nível avançado, com os comprovantes de vínculo profissional. O mesmo será 
responsável pelo suporte da solução no período inicial, podendo ser substituído ao longo do contrato por 
profissional de mesma qualificação, desde comunicado com ao gestor do contrato. O profissional 
apresentando poderá ser o mesmo. 
 
 

 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 
pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor (CRC), desde que seu objetivo social comporte o objeto 
licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 
 Observação 1: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, constantes no subitem 

7.1.3., exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no 
órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de 
inabilitação. 

 Observação 2: Quanto ao documento constante no subitem 7.1.4. a 7.1.6., mesmo a 
licitante cadastrada no Município deverá apresentá-los dentro do Envelope n° 02.  

 
 7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao item 3.6.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no 7.1.3, 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 05 (cinco) dias úteis (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014), a da sessão em 
que foi declarada como vencedora do certame. 

 
   7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 

 
   7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo 

o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

 
  7.3.3. A manter a não-regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará 

a inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 13.1, alínea “a”, deste edital. 
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    7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retira-lo, após 
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope e seu conteúdo. 
 

 
8. DA ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 

menor preço unitário será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 
 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 

de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. 
 
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

 
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou faze-lo subir, 
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à 
demora. 
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10. DOS PRAZOS  
 
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 
10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
                  

10.4. O termo inicial do contrato será pelo período de 12 (doze) meses a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado até o prazo de 48 (quarenta e oito) meses. 
 
 

11. DO RECEBIMENTO 
 
                       11.1. A entrega dos produtos deverá ser feita nos locais e horários informados pela 
Secretaria Municipal Competente. 
 

    11.2. O objeto licitado e contratado, se estiver de acordo com as especificações do edital, 
será recebido: 

 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente 

aceitação. 
 

                       11.2.1. O objeto será recebido provisoriamente pela Secretaria Municipal Competente, a 
qual conferirá o mesmo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, verificando se atende às especificações 
exigidas, conforme empenho e termos contratuais, e após emitirá o Termo de recebimento definitivo. 
 
                       11.2.2. Verificada a desconformidade do objeto, a licitante vencedora deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste edital. 
 
  11.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a 
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 
 
  11.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 
objeto, sendo de inteira responsabilidade da licitante vencedora a emissão da nota relativa à sua 
atividade (fornecedor ou prestador de serviço), bem como atendendo à validade da mesma. 
 
                    11.5. Fica a empresa vencedora da licitação responsável pela qualidade do material 
fornecido, conforme disposto nos itens 11.2. a 11.2.2. e Cláusula Sexta do Instrumento Contratual. 
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                        11.6. A licitante vencedora deverá realizar o fornecimento e a instalação completa da 
solução, conforme indicado no Termo de Referência em prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
efetiva emissão do contrato, sem quaisquer taxas ou frete para a Administração. 
 
 

12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, mensalmente, por intermédio da 

Secretaria Municipal da Fazenda e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na 
seguinte rubrica orçamentária: 
 

SECRETARIA  DESPESA 

GABINETE DO 
VICE 

PREFEITO 

13130 

 
12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
12.3. Em eventual atraso do pagamento por parte do Município, será calculado juro de 

0,5% ao mês sobre o valor da nota fiscal mais atualização monetária pelo IPC, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, reservando-se à Administração o prazo de 10 (dez) dias para a tramitação da mesma, sem a 
aplicação do acréscimo ora indicado. 

 
                        12.4. Após a completa instalação e treinamento da solução, será emitido aceite definitivo 
pela equipe técnica da Prefeitura. A emissão do documento somente ocorrerá com a completa prestação de 
serviço e avaliação das obrigações impostas no Termo de Referência. 
 
12.4.1. Passados 30 (trinta) dias iniciais, a contratada poderá emitir a cobrança mensal dos serviços 
prestados a essa prefeitura. 
 
12.4.2. A contratada receberá apenas valor mensal, estando esse incluso neste valor todos os custos, 
serviços, licenças softwares, deslocamentos e demais atividades necessárias para a correta prestação do 
serviço indicados no Termo de Referência. 
 
 

13. DAS PENALIDADES 
 
13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10 % (dez por cento) sobre 
o valor do último lance ofertado; 

 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar como a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 
 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor do último lance ofertado; 

 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5 % (zero vírgula cinco por 
cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8 % (oito por cento) sobre o valor correspondente 
ao montante não adimplido do contrato; 

 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato; 

 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 12 % (doze por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 

 
13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 
13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São Gabriel, Diretoria de 
Compras, sito na Rua João Manoel, nº 508, ou pelos telefones (55) 3237-1374, ramal 253 ou (55) 3237-
1376, no horário de expediente da Prefeitura, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) 
dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes. 
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14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, no Setor de Licitações e 
Contratos. 

 
14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

 
14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
 

     14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, conforme o expresso no Artigo 32 
da Lei nº 8.666/93. Sendo que os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficam 
sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração. 

 
    14.6. Os documentos apresentados em originais ficarão retidos no processo licitatório e 

serão desentranhados mediante requerimento de substituição por cópia autenticada. 
 
14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93, sobre o valor inicial 
contratado. 

 
14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 

                       14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 
n° 8.666/93). 
 
                       14.10. A licitante vencedora deverá cumprir rigorosamente com o disposto no Termo de 
Referência, anexo a este edital e a Minuta do Contrato. 

 
14.11. Fica eleito o Foro da Comarca de São Gabriel para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
                     
                       14.12. Constituem anexos deste edital:  

 
 

I  – Orçamento de Quantitativos e Estimativa de Custo Unitário – Preço Máximo; 
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II  – Modelo de Proposta; 
 
III  – Minuta de Contrato; 
 
IV  - Modelo de Declaração de idoneidade; 
 
V – Modelo de Declaração de cumprimento ao Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
 
VI  – Modelo de Credenciamento; 
 
VII  – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
 
VIII  – Modelo de Declaração de Enquadramento à Lei Complementar nº 123/2006 (Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas – item 3.6.1); 
 
IX  – Termo de Referência. 
 
 

Prefeitura Municipal de São Gabriel, 21 de outubro de 2021. 
 
    
 
 
 

Lucas Gonçalves Menezes, 
Prefeito Municipal em exercício 
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ANEXO I 
 

ORÇAMENTO DE QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE  
CUSTO UNITÁRIO  – PREÇO MÁXIMO 

 
 
 
OBS.: Será considerado para fins de julgamento o MENOR valor UNITÁRIO (MÊS) , para o qual a licitante 
ofertará seus lances. 
 
 
 
Item Quant. Und. Especificação Custo 

Unitário R$ 
(Mês) 

1 12,00 MES LOCAÇÃO DE SOFTWARE FIREWALL  (PROXY), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA 

5.580,33 

 
 
 

    São Gabriel, 21 de outubro de 2021. 
 
 
                                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                           Assinatura do Responsável 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021 
 

A empresa .................................................................., CNPJ n.º .........................., com sede à rua 
........................................, ............., na cidade de ................................../........., vem por meio desta, 
apresentar proposta para participação no processo de licitação, modalidade Pregão Presencial n° 
083/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇ ÃO DE 
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA TIPO APP  LIANCE UTM – (UNIFIED 
THREAT MANAGEMENT) NGFW – COM PLATAFORMA DE GERENCI AMENTO DE LOG´S COM 
SOFTWARE DO MESMO FABRICANTE DO UTM, conforme Anexo I  (Estimativa de Preço) e IX (Termo 
de Referência) deste edital, conforme o abaixo exposto: 
 

1. Objeto: 
 
Item Quant. Und. Especificação Custo 

Unitário R$ 
(Mês) 

1 12,00 MES LOCAÇÃO DE SOFTWARE FIREWALL  (PROXY), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

2. O valor total da proposta incluindo todos os encargos é de R$ ____________ 
(_____________________________________). 

 
 
                   3. A Proponente declara estar de acordo com todas as demais condições do Edital. 
 
 

       _______________, ____ de __________ de 2021. 
 
 
                                                                                               ___________________________ 

                                                         Assinatura da Proponente 
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ANEXO III 
 

CONTRATO  N.º ___/2021 
 
 

LOCAÇÃO DE SOFTWARE FIREWALL 
(PROXY) 
 

 
 

Pregão Presencial n° 083/2021 
Processo LC: 1155 

 
Contrato administrativo celebrado entre o Município de São Gabriel/RS, neste ato 

representado pelo Sr. Rossano Dotto Gonçalves, Prefeito Municipal, doravante denominado Contratante 
e ____________________, inscrita no CNPJ n.º ____________________, com sede à rua 
______________, na cidade de __________________/____, denominada contratada, para o 
fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira. 

 
       O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, descrito abaixo, constante no Edital Pregão Presencial n° 083/2021, regendo-se pela Lei 
Federal n° 10.520 de 17/07/2002, e do Decreto Municipal n° 274/07, de 31 de dezembro de 2007, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitações), e Lei Complementar nº 123/2006, 
assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
                    O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA D E SEGURANÇA TIPO APP 
LIANCE UTM – (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) NGFW – COM  PLATAFORMA DE 
GERENCIAMENTO DE LOG´S COM SOFTWARE DO MESMO FABRIC ANTE DO UTM, conforme 
Termo de Referência e descrição abaixo: 
 

 
Item Quant. Und. Especificação Custo 

Unitário R$ 
(Mês) 

1 12,00 MES LOCAÇ ÃO DE SOFTWARE FIREWALL  (PROXY), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA 
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                  CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O valor total do ajuste é de R$ _________ (_________________________), constante da 

proposta vencedora da licitação, aceito pela contratada, entendido como justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
3.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, contra empenho, por intermédio da 

Secretaria Municipal da Fazenda e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na 
seguinte rubrica orçamentária: 

 
SECRETARIA  DESPESA 

GABINETE DO 
VICE 

PREFEITO 

13130 

 
 
3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 
material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
3.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante vencedora a emissão da nota relativa à sua atividade 
(fornecedor ou prestador de serviço), bem como atendendo à validade da mesma. 
 
3.4. Após a completa instalação e treinamento da solução, será emitido aceite definitivo pela equipe 
técnica da Prefeitura. A emissão do documento somente ocorrerá com a completa prestação de serviço e 
avaliação das obrigações impostas no Termo de Referência. 
 
3.4.1. Passados 30 (trinta) dias iniciais, a contratada poderá emitir a cobrança mensal dos serviços 
prestados a essa prefeitura. 
 
3.4.2. A contratada receberá apenas valor mensal, estando esse incluso neste valor todos os custos, 
serviços, licenças softwares, deslocamentos e demais atividades necessárias para a correta prestação do 
serviço indicados no Termo de Referência. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA  
 
Em eventual atraso do pagamento por parte do Município, será calculado juro de 0,5% ao mês 

sobre o valor da nota fiscal mais atualização monetária pelo IPC, ou outro índice que vier a substituí-lo, 
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reservando-se à Administração o prazo de 10 (dez) dias para a tramitação da mesma, sem a aplicação do 
acréscimo ora indicado. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA 

                  
                   A contratada deverá realizar o fornecimento e a instalação completa da solução, conforme 
indicado no Termo de Referência em prazo máximo de 05 (cinco) dias após a efetiva emissão do 
contrato, sem quaisquer taxas ou frete para a Administração. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA  
 
6.1. O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do edital, será 

recebido: 
 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente 

aceitação. 
 

                    6.2. O material será recebido provisoriamente pela Secretaria Municipal Competente, a qual 
conferirá o mesmo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, verificando se atende às especificações exigidas, 
conforme empenho e termos contratuais, e após emitirá o Termo de recebimento definitivo. 
 
                    6.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a contratada deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste instrumento. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 
1 - DOS DIREITOS 
 

                   Constitui direito do contratante, receber o objeto deste contrato nas condições, características, 
especificações e quantidades estabelecidas no Edital, que prevê a referida entrega, no local e horário 
determinado, sem quaisquer taxas ou fretes para o Município, ou qualquer outro encargo. 
 

Constitui direito da contratada perceber o valor ajustado, na forma e no prazo conveniados. 
 
 
2 - DAS OBRIGAÇÕES 

 
Constituem obrigações do contratante: 
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a) efetuar o pagamento na forma prevista no Edital e neste instrumento; 
b) dar à contratada as condições necessárias à regular execução do contrato; 

                   c) o Gabinete do Vice Prefeito designa o servidor, Sr. ___________ para acompanhar e 
fiscalizar o objeto a ser contratado. 
 

Constituem obrigações da contratada: 
 
                   a) efetuar a entrega do objeto de acordo com as especificações, quantidades e prazos do Edital 
e do presente contrato; 

 b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, inclusive, quanto a manter 
o padrão de qualidade e quantidade; 

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato; 

d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;  
                   e) verificada a desconformidade de algum dos produtos, a contratada deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste edital; 
                   f) o material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte; 
        g) fica a contratada responsável pela qualidade do material fornecido, conforme disposto na 
Cláusula Sexta; 
        h) a contratada deverá cumprir rigorosamente com o disposto no Termo de Referência, anexo 
ao e a este instrumento contratual. 
 
                    

      CLÁUSULA OITAVA 
 

      A contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 
previstos no Art. 77 da Lei Federal N.º 8.666/93. 
 

 
CLÁUSULA NONA  

 
                   O prazo de duração do presente será pelo período de 12 (doze) meses a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado até o prazo de 48 (quarenta e oito) meses. 

 
 

                  CLÁUSULA DÉCIMA  
 

                  Este contrato poderá ser rescindido: 
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                  - por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 
Federal N.º 8.666/93;   
                  - amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
                 -  judicialmente, nos termos da legislação. 
 
                 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados ao contratante. 
 
                 Constituem motivos para rescisão do ajuste os previstos no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93. 
                 
 
                   CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 
                   Sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal N.º 8.666/93, pela inexecução 
contratual a contratada se submeterá as seguintes penalidades: 
 
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10 % sobre o valor do último 
lance ofertado; 
 
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência; 
 
c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 03 (três) anos e multa de 8 % (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 
 
e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 
 
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 05 (cinco) anos e multa de 12 % (doze por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 
 
 

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

 23

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual.                               

            
            À contratada poderá ser aplicada penalidade prevista no inciso IV do art. 87 da Lei N.º 

8.666/93, mediante devido processo legal.                     
                        
                        Na aplicação desta penalidade serão admitidos os recursos previstos em lei. 
 
 
                       CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 
    As partes contratadas elegem o foro da Comarca de São Gabriel/RS, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões judiciais, que porventura 
resultem das relações contratuais. 
                       Finalmente, por estarem as partes contratantes justas, certas e acordadas inteiramente 
quanto aos termos e cláusulas do presente Contrato, firmam-no, em três (03) vias de igual forma e 
conteúdo, sem rasuras, aos fins e efeitos de lei.                   
 
                       Prefeitura Municipal de São Gabriel, em __ de ______ de 2021. 
 
 
 
Rossano Dotto Gonçalves,                                                                      __________________, 
Prefeito Municipal.                                                                                Contratada. 
                                                                                                                 Nome: 
                                                                                                                 RG: 
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ANEXO IV 

 

 

Declaração de Idoneidade (Modelo) 

 

 

 Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

__________________________________________,CNPJ Nº __________________________, não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV. Art. 87, 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a 

entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 

técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

 

............................., _______.de _______________________.de 2.021. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
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ANEXO V 

   (Modelo)  

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

____________________________________, CNPJ Nº_________________________________, cumpre 

com o disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988. 

 

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

 

Ressalva: 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

 

.............., _______.de _______________________.de 2.021. 

 

 

 

  

 

_______________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
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ANEXO VI 
 
 

CREDENCIAMENTO (Modelo) 
 

 
 
   A empresa .................................................................................., estabelecida na rua 
...................................................., na cidade de ...................................., inscrita no CNPJ nº 
..................................., através do presente, credencia o Sr. ......................................, portador da cédula de 
identidade nº ................................, CPF nº ....................................., a participar da licitação instaurada pelo 
Município de São Gabriel/RS, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 083/2021, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, 
bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
 
  ..............................................................., de ...................... de 2.021. 
 
 
 
  ____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (eis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Fora dos envelopes 
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ANEXO VII 
 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE H ABILITAÇÃO (Modelo) 

 
 
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/RS 
REF. Pregão Presencial nº 083/2021 
 
 
 
   A empresa .................................................................................., estabelecida na rua 
...................................................., na cidade de ...................................., inscrita no CNPJ nº 
..................................., declara, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste 
Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação, nos termos 
do Art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
 
 
 
  ..............................................................., de ...................... de 2.021. 
 
 
 
  ____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (eis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Fora dos envelopes 
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ANEXO VIII 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM PRESA DE 
PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI CO MPLEMENTAR Nº 

123/2006  (Modelo) 
 

 
 
 
 
 
   A empresa .................................................................................., estabelecida na rua 
...................................................., na cidade de ...................................., inscrita no CNPJ nº 
..................................., através de seu Contador ....................................., CRC nº ................., DECLARA, 
para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como: 
 
(  ) – MICROEMPRESA, conforme inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 
(   ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006; 
 
(   ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos Artigos 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 
 
 
  Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
  ..............................................................., de ...................... de 2.021. 
 
 
 
  ____________________________________________________ 

Assinatura do Contador 
 
 
 
** Fora dos envelopes 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

OBJETO A SER CONTRATADO 
 
            Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de solução integrada de 
segurança tipo appliance UTM - (Unified Threat Management) NGFW - (New Generation) com 
plataforma de gerenciamento de LOG´s com software do mesmo fabricante do UTM, capaz de suportar 
200 computadores, por um período de 12 (doze) meses, com serviços de migração, gerenciamento e 
suporte técnico especializado, para a proteção contra ameaças, permitindo o gerenciamento centralizado 
da solução, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 
 
 

Características gerais da solução: 
 
            Visando garantir a contratação de tecnologia que atenda às necessidades desta Prefeitura com 
níveis de segurança adequados, utilizando-se dos principais fabricantes, a solução deverá proteção efetiva 
personalizada às necessidades desta Prefeitura, com acompanhamento contínuo por especialistas e 
constantes atualizações e proteções, tais como: bloqueio de acessos a sites indesejados, downloads 
maliciosos, vazamento de dados, tentativas de ataques, exploração de vulnerabilidades, malwares, 
ransomwares, worms e SQL Injection, dentre outras ameaças. 
 

A solução deverá ser formada por equipamento/hardware e software do mesmo fabricante, sendo 
este fornecido em modelo conhecido como Appliance, não sendo aceito soluções customizadas ou versões 
desenvolvidas por terceiros. 

 
A solução de segurança deve ser capaz de proteger de ameaças provenientes da internet utilizando 

UTM (Unified Threat Management), combinando serviços de segurança, proteção AV integrado, IPS, 
filtro de conteúdo, proteção contra malware avançado e VPN site-to-site e client-to-site para usuários 
remotos, em um único equipamento. 

 
A solução ofertada deverá estar em linha de produção e constar no catálogo mais recente do 

fabricante. Não serão aceitos equipamentos modificados, remanufaturados, de demonstração (NFR) ou 
composições feitas única e exclusivamente para o presente certame. 

 
Não serão aceitas soluções baseadas em servidores ou PC genéricos. 
 
O equipamento da solução deverá permitir expansão da fonte com capacidade de atuação de até 02 

(duas) fontes de alimentação simultâneas. Fonte de alimentação devem ter tensão de trabalho de 110/220V 
-50-60Hz e/ou 100/240V -50-60Hz. 
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O equipamento deverá ser do tipo NGFW/UTM, na forma de Appliance e com suporte à Proteção 
imediata contra ameaças (default threat protection), Filtro de Conteúdo, IPS, Antivírus, Controle de 
Aplicações, proteção de DNS e APT. 

 
O equipamento deverá oferecer suporte a, no mínimo, três zonas de segurança: zona externa, 

privada e opcional (DMZ). 
 
O equipamento deverá oferecer suporte à configuração de endereços IP estáticos e dinâmicos (por 

DHCP e PPPoE) em interfaces externas. 
 
O equipamento deverásuportar no mínimo 11.500 Mbps de Firewall throughput.  
 
O equipamento deverásuportar vazão (Throughput-IMIX) de, no mínimo, 4.7 Gbps com as 

funcionalidades de UTM/NGFW, ou seja, com funcionalidades de Firewall, IPS, Controle de Aplicação, 
Filtro de URL e Antivírus habilitadas. 

 
O equipamento deverá oferecer suporte a regras de firewall com autenticação de usuários (sem 

limites ao número de usuários) a partir de base de dados interna e servidores de autenticação RADIUS 
Local, LDAP e Active Directory. 

 
O equipamento deverá oferecer suporte a serviço de DNS dinâmico, no caso de interfaces externas 

serem configuradas com endereços IP dinâmicos. 
 
O equipamento deverá possuir sistema operacional capaz de oferecer suporte à implementação de 

regras de firewall (em camada 7 ou camada de aplicação) para, no mínimo, protocolos HTTP, HTTPS, 
POP3, SMTP, FTP, DNS e TCP-UDP. 

 
A solução deverá ter performance mínima de 3.300 IPS Throughput (Mbps). 
 
A solução deverá ter performance mínima de 74.500 new sessions/Sec. 
 
A solução deverá ter performance mínima de 18.400 SSL ou TLS concurrent connections. 
 
A solução deverá ter arquitetura tipo (NGFW) para proteção de informação perimetral e de rede 

interna que inclui stateful para controle de tráfego de dados por identificação de usuários e por camada 7, 
com controle de aplicação, administração de largura de banda (QoS), VPN IPsec e SSL, IPS, prevenção 
contra ameaças, malwares, Filtro de URL, criptografia de e-mail, inspeção de tráfego SSL e proteção de 
aplicação Web. Deverá ser fornecida console de gerenciamento dos equipamentos e centralização de logs 
em hardware específico ou virtualizado. 

 
Deverão ser fornecidas as licenças para atualização os componentes internos da solução como as 

vacinas de AV / malwares, softwares de validação de assinaturas de IPS, filtro de conteúdo web, controle 
de aplicações e proteção de unificada de aplicação web sem custo adicional, pelo período contratual. 
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O hardware appliance físico que compõe a plataforma de segurança, entende-se o hardware, 
software e as licenças necessárias para o seu funcionamento. 

 
Não serão aceitos equipamentos servidores e sistema operacional de uso genérico, nem 

equipamentos montados ou versões free. 
 
A solução proposta deve suportar a configuração de políticas baseadas em usuários para segurança 

e gerenciamento de internet. 
 
A solução proposta deve fornecer os relatórios diretamente no Appliance, baseados em usuário, 

não só baseado em endereço IP. 
 
Appliance com suporte para fixação em rack com tamanho máximo de 1 U. 
 
Appliance deve possuir no mínimo 8 portas de rede/conexão com velocidade mínima de 

1000Mbps(GbE). 
 
Possuir 1 (uma) interface do tipo console ou similar. 
 
Possuir 1 (uma) fonte interna e ser capaz de permitir a utilização de 1 (uma) fonte externa. 
 
O fabricante da solução deverá estar enquadrado no quadrante mágico do Gartner (Magic Quadrant 

for Unified Threat Management) na categoria Leader no ano de 2018 ou mais recente. 
 
Capacidade de proteção Web com filtragem e segurança web. 
 
Proporcionar transparência total de autenticação no proxy, provendo segurança anti-malware e 

filtragem web. 
 
Possuir uma base de dados com mais de 1.000.000 (um milhão) de URLs reconhecidas e 

categorizadas agregadas a pelo menos 80 categorias oferecidas pela solução, permitindo liberar as páginas 
conforme necessidade. 

 
Realizar autenticação dos usuários nos modos transparente e padrão. 
 
As autenticações devem ser feitas via NTLM. 
 
Possuir sistema de quotas aplicado por usuários e grupos. 
 
Permitir criar políticas por horário aplicado a usuários e grupos. 
 
Possuir sistema de malware scanning que realize as seguintes ações: Bloquear toda forma de 

ameaçase malwares web. 
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Prevenir infecção de malwares, trojans e spyware em tráfegos HTTPS, HTTP, FTP e e-mails 
baseados em acesso web (via navegador). 

 
Possuir 2 (duas) interface do tipo USB frontal. 
 
Prover proteção em tempo real de todos os acessos web. 
 
A proteção em tempo real deve consultar constantemente a base de dados na nuvem do fabricante 

que deverá se manter atualizada prevenindo novas ameaças. 
 
Prover pelo menos duas mecanismos diferentes de anti-malware para auxiliar na detecção de 

ataques e ameaças realizadas durante os acessos web realizados pelos usuários. 
 
Possuir pelo menos dois modos diferentes de escaneamento durante o acesso do usuário. 
 
Permitir criação de regras customizadas baseadas em usuário e host. 
 
Permitir criar exceções de URLs, usuários e host para que não sejam verificados pelo proxy. 
 
Validação de certificado. 
 
Prover cache de navegação, contribuindo na agilidade dos acessos à internet. 
 
Prover funcionalidade que força o uso das principais ferramentas de pesquisa segura (SafeSearch):  
Google, Bing e Yahoo.  
 
Permitir alterar a mensagem de bloqueio apresentada pela solução para os usuários finais. 
 
Permitir alterar a imagem de bloqueio que é apresentado para o usuário quando feito um acesso 

não permitido. 
 
Permitir a customização da página HTML que apresenta as mensagens e alertas para os usuários 

finais. 
 
O equipamento deverá suportar conexões ou Sessões concorrentes TCP no mínimo, 6.570.00 

Concurrent Sessions. 
 
Especificar um tamanho em Kbytes de arquivos que não devem ser escaneados pela proteção web. 
 
Bloquear trafego que não segue os padrões do protocolo HTTP. 
 
Permitir criar exceções de sites baseados em URL Regex, tanto para HTTP quanto para HTTPS. 
 
Nas exceções, permitir definir operadores “AND” e “OR”. 
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Permitir definir nas exceções a opção de não realizar escaneamento HTTPS. 
 
Permitir definir nas exceções a opção de não realizar escaneamento contra malware. 
 
Permitir definir nas exceções a opção de não realizar escaneamento de critérios especificado por 

políticas. 
 
Permitir criar regras de exceções por endereços IPs de origem. 
 
Permitir criar regras de exceções por endereços IPs de destino. 
 
Permitir criar exceções por grupo de usuários. 
 
Permitir criar exceções por categorias de sites. 
 
Permitir a criação de agrupamento de categorias feitas pelo administrador do equipamento. 
 
Ter grupos de categorias pré-configuradas na solução apresentando nomes sugestivos para tais 

agrupamentos, por exemplo: “Criminal Activities, Finance & Investing, Games and Gambling”, entre 
outras. 

 
Permitir editar grupos de categorias preestabelecidos pela solução. 
 
Deve ter sistema que permita a criação de novas categorias com as seguintes especificações: Nome 

da regra; permitir criar uma descrição para identificação da regra. 
 
Ter função para criar grupos de URLs. 
 
A base de sites e categorias devem ser atualizadas automaticamente pelo fabricante. 
 
Permitir o administrador especificar um certificado autoritário próprio para ser utilizado no 

escaneamento HTTPS. 
 
Deve permitir que em uma mesma política sejam aplicadas ações diferentes de acordo com o 

usuário autenticado. 
 
Nas configurações das políticas, deve-se existir pelo menos as opções de: Liberar categoria/URL, 

bloquear e alarmar o usuário quando feito acesso a uma categoria não desejada pelo administrador. 
 
Forçar filtragem diretamente nas imagens apresentadas pelos buscadores, ajudando na redução dos 

riscos de exposição de conteúdo inapropriado nas imagens. 
 
Permitir criar cotas de navegação com os seguintes requisitos: tipo do ciclo, especificando se o 

limite será por duração de acesso à internet ou se será especificado uma data limite para o acesso. 
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Capacidade de filtro e controle e Segurança de Aplicações. 
 
Reconhecer pelo menos 2000 aplicações diferentes, classificadas por nível de risco, características 

e tecnologia, incluindo, mas não limitado a tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso 
remoto, update de software, serviços de rede, VoIP, streaming de mídia, proxy e tunelamento, 
mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, web e-mail e update de softwares. 

 
Controlar aplicações baseadas em categorias, característica (Ex: Banda e produtividade 

consumida), tecnologia (Ex:P2P) e risco. 
 
A solução proposta deve possuir unidade de armazenamento interno em SSD de 120GB para o 

armazenamento de eventos e relatórios. 
 
Permitir criar regras de controle por usuário e host. 
 
Permitir realizar traffic shaping por aplicação e grupo de aplicações. 
 
Possibilitar que as regras criadas baseadas em aplicação permitam: bloquear o trafego para as 

aplicações e liberar o trafego para as aplicações. 
 
Criar categorização das aplicações por risco: Risco muito baixo, Risco baixo, Risco médio, Risco 

alto e Risco muito alto. 
 
Permitir visualizar as aplicações por suas características, por exemplo: aplicações que utilizam 

banda excessiva,consideradas vulneráveis, que geram perda de produtividade, entre outras. 
 
Permitir selecionar pela tecnologia, por exemplo: p2p, client server, protocolos de redes, entre 

outros. 
 
Permitir granularidade na hora da criação da regra baseada em aplicação, como por exemplo: 

Permitir bloquear anexo dentro de um post do Facebook, bloquear o like do Facebook, permitir acesso ao 
youtube mas bloquear o upload de vídeos, e etc. 

 
Para tráfego criptografado SSL, deve descriptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de 

payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante. 
 
Permitir agendar um horário e data especifico para a aplicação das regras de controle de 

aplicativos, podendo ser executadas apenas uma vez como também de forma recursiva. 
 
Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer aplicações por 

assinaturas e camada7, utilizando portas padrões (80 e 443), portas não padrões, port hopping e túnel 
através de tráfego SSL encriptado. 

 
Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente. 
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Reconhecer aplicações em IPv6. 
 
Os dispositivos de proteção de rede devem possuir a capacidade de identificar o usuário de rede 

com integração ao Microsoft Active Directory. 
 
Deve permitir o uso individual de diferentes aplicativos para usuários que pertencem ao mesmo 

grupo de usuários,sem que seja necessária a mudança de grupo ou a criação de um novo grupo. Os demais 
usuários deste mesmo grupo que não possuírem acesso a estes aplicativos devem ter a utilização 
bloqueada. 

 
Possuir painel de LCD na parte frontal do appliance com funcionalidades básicas para ajudar na 

gerência do equipamento. 
 
Capacidade de gestão de segurança de redes Wi-Fi permitindo a gerencia dos access points 

remotamente na mesma interface. 
 
Permitir criar SSIDs com bridge to LAN, bridge to VLAN e zona separada. 
 
Suporte a múltiplas SSIDs, incluindo hidden SSIDs. 
 
Suporte WPA2 Personal e Enterprise. 
 
Suporte a IEEE 802.1X (RADIUS authentication). 
 
Suporte a 802.11r (fast transition). 
 
Suporte a hotspot, customização de voucher, senha do dia e termos de aceitação. 
 
Ajuste de acesso a rede wireless baseado em horário. 
 
Escolha do melhor canal feita automaticamente pela ferramenta, buscando a melhor performance. 
 
Suporte a login em HTTPS. 
 
Detecção de Rogue AP. 
 
O access point deve poder operar e ser gerenciado (tendo alteração de configurações) de forma 

independente de uma controladora central, onde em caso de interrupção de link isto não afetará sua 
gerência. 

 
Capacidade de realizar filtro para proteção para E-mails 
 
Possuir suporte para escaneamento dos protocolos SMTP, POP3 e IMAP. 

. 
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Possuir duas mecanismos de AV para duplo escaneamento. 
 
Ter proteção em tempo real, a solução deverá realizar consultas na nuvem para verificar a 

integridade e segurança dos e-mails que passam pela solução e assim tomar ações automáticas de 
segurança caso necessário. 

 
Os updates das assinaturas e proteção deverão ser realizados de forma automática pelo fabricante. 
 
Possuir funcionalidade que permite detectar arquivos por suas extensões e bloqueá-los caso 

estejam em anexo. 
 
Usar conteúdo pré-definido pela solução para que seja possível criar regras baseadas neste 

conteúdo ou customizá-los de acordo com o desejado. 
 

  Ter suporte a criptografia TLS para SMTP, POP e IMAP. 
 

Permitir visualizar os e-mails que se encontram na fila para serem enviadas. 
 
Possuir funcionalidade que permita a adição de um banner no final dos E-mails analisados pela 

solução. 
 
O equipamento deverá ser fornecido com todas licenças ativas. 
 
Em razão da elevada integração, a solução ofertada obrigatoriamente deverá ser Sophos, visto a 

atual solução deendpoint já instalada nas dependências dessa prefeitura é deste fabricante, neste momento 
a solução atende plenamente as necessidades. A plataforma unificada tende a operar de forma mais 
eficiente e exigir menor tempo de gerenciamento por parte da administração pública em gerenciar 
múltiplas consoles de diferentes soluções. 

 
Possuir funcionalidade de lista_de_bloqueios e lista_liberações. 
 
Possuir funcionalidade que rejeite e-mails com HELO invalido e/ou que não possuam RDNS. 
 
Permitir que o escaneamento seja feito tanto para e-mails de entrada quanto para os de saída. 
 
Quarentena de E-mail. 
 
Possuir capacidade de realizar quarentena para os e-mails e opções de notificações para o 

administrador. 
 
O usuário deve poder gerenciar sua quarentena de e-mails através de um portal disponibilizado 

pela própria solução,onde ele poderá visualizar e realizar release das mensagens em quarentena. 
 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

 37

As regras do administrador não poderão ser ignoradas, o usuário tomará ações somente as quais for 
permitido. 

 
Permitir o administrador agendar diariamente, semanalmente ou mensalmente o envio de relatório 

de quarentena para todos os usuários. 
 
Equipamento deverá ser fornecido com licenciamento e recurso ativo de varredura de rede baseada 

na nuvem tipo Sandbox, sem custos adicionas a contratante. 
 
Possuir funcionalidade de criptografia de e-mails e DLP para os dados. 
 
Possuir funcionalidade de encriptação de e-mails que não necessite a configurações complexas que 

envolvam certificados entre outros requisitos. 
 
Os emails criptografados poderão ter seu conteúdo armazenado em um arquivo PDF. 
 
Ter como funcionalidade a possibilidade dos usuários para registrar sua própria senha de segurança 

para que seja possível abrir os e-mails criptografados. 
 
Possuir também funcionalidade para geração de senhas aleatórias para desencriptação do conteúdo. 
 
Permitir enviar anexos junto aos e-mails criptografados. 
 
Para o usuário final o uso desta criptografia deve ser completamente transparente, ou seja, não se 

deve utilizar qualquer software adicional, plugin, ou client instalado no equipamento. 
 
Capacidade de realizar DLP nos E-mails. 
 
A solução de DLP deve ser automática na hora de escanear os e-mails e anexos, assim 

identificando todos os dados sensíveis encontradas no e-mail sem qualquer intervenção. 
 
A solução deve possuir templates de dados considerados sensíveis preestabelecidos pelo fabricante 

(CCLs) com os padrões PII, PCI, HIPAA, com a intenção de ajudar o administrador na criação das regras 
desejadas e seguir as principais normas do mercado, elas deverão ser mantidas pelo fabricante. 

 
A solução deve ter a opção de criar exceções individuais para cada tipo de situação. 
 
A solução deve possuir regras devem corresponder para as redes de origem e alvos específicos 

como a especificados por URLs. 
 
A solução deve ter suporte a operadores lógicos. 
 
A solução deve definir tamanho máximo para escaneamento. 
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A solução deve permitir bloquear e liberar ranges IP. 
 
A solução deve realizar a utilização de Wildcards. 
 
A solução proposta deve suportar administração via comunicação segura (HTTPS, SSH) e console. 

 
A solução proposta deve ser capaz de importar e exportar cópias de segurança (backup) das 

configurações, incluindo os objetos de usuário. 
 
A solução deve ser capaz de realizar backup localmente, enviado pela ferramenta para um ou mais 

e-mails pré-definidos e via FTP, deve-se também ser feito sob demanda, ou seja, agendar para que este 
backup seja realizado,por dia, semana, mês e ano. 

 
A solução proposta deve suportar implementações em modo Router (camada 3) e transparente 

(camada 2)individualmente ou simultâneos. 
 
A solução proposta deve suportar integrações com Active Directory, LDAP, Radius, e Directory, 

TACACS+ eBanco de Dados Local para autenticação do usuário. 
 
A solução de deve permitir autenticação em modos: transparente, autenticação proxy (NTLM e 

Kerberos) e autenticação via clientes nas estações com os sistemas operacionais Windows, MAC OS X e 
Linux 32/64. 

 
A solução deve ter certificados de autenticação para iOS e Android. 
 
A solução de deve suportar integração com Dynamic DNS de terceiros. 
 
A solução proposta deve ter gráficos de utilização de banda em modos diários, semanais, mensais 

ou anuais para os links de forma consolidada ou individual. 
 
A solução proposta deve suportar Parent Proxy com suporte a IP / FQDN. 
 
A solução proposta deve suportar NTP. 
 
A solução proposta deverá suportar a funcionalidade de unir usuário/ip/mac para mapear nome de 

usuário com o endereço IP e endereço MAC por motivo de segurança. 
 
A solução proposta deve ter suporte multilíngue para console de administração web. 
 
A solução proposta deverá suportar fazer um roll back de versão. 
 
A solução proposta deve suportar a criação de usuário baseada em ACL para fins de administração. 
 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

 39

A solução proposta deve suportar instalação de LAN by-pass no caso do appliance estar 
configurado no modo transparente. 

 
A solução proposta deve suportar cliente PPPOE e deve ser capaz de atualizar automaticamente 

todas as configurações necessárias, sempre que PPPOE trocar. 
 
A solução proposta deve suportar SNMP v1, v2c. 
 
A solução proposta deve suportar SSL/TLS para integração com o Active Directory ou LDAP. 
 
A solução proposta deve possuir serviço de “Host Dynamic DNS” sem custo e com segurança 

reforçada. 
 
A solução proposta deve ser baseada em Firmware ao contrário de Software e deve ser capaz de 

armazenar duas versões de Firmware ao mesmo tempo para facilitar o retorno “rollback” da cópia de 
segurança. 

 
A solução proposta deve fornecer uma interface gráfica de administração flexível e granular 

baseado em perfis de acesso. 
 
A solução proposta deve fornecer suporte a múltiplos servidores de autenticação para diferentes 

funcionalidades(Exemplo: autenticação AD, VPN outro tipo de autenticação). 
 
A solução proposta deve fornecer atualização de firmware de forma automatizada. 
 
Reutilização de definições de objetos de rede, host, serviços, período de tempo, usuários, grupos, 

clientes e servers. 
 
Portal de acesso exclusivo para usuários poderem realizar atividades administrativas que envolve 

apenas funcionalidades específicas a ele. 
 
Controle de acesso e dispositivos por zoneamento. 
 
Integrar com ferramenta de gerenciamento centralizado disponibilizado pela própria fabricante. 
 
Opção de habilitar acesso remoto do appliance para suporte diretamente com o fabricante através 

de um túnel seguro, esta funcionalidade deve estar embarcada dentro do próprio appliance ofertado. 
 
Traps SNMP ou e-mail para notificações do sistema. 
 
Suportar envio de informações via Netflow e possuir informações via SNMP. 
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Ter funcionalidade que permita que o administrador manualmente atribua e/ou desvincule cores do 
CPU para uma interface em particular, dessa forma, todo trafego que passar por esta interface, será tratado 
unicamente pelos núcleos definidos. 

 
Capacidades para Balanceamento de Carga e Redundância para Múltiplos Provedores de Internet. 
 
A solução proposta deve suportar o balanceamento de carga e redundância para mais de 2 (dois) 

links de Internet. 
 
A solução proposta deve suportar o roteamento explícito com base em origem, destino, nome de 

usuário e aplicação. 
 
A solução proposta deve suportar algoritmo “Round Robin” para balanceamento de carga. 
 
A solução proposta deve fornecer opções de condições em caso de falha “Failover” do link de 

Internet através dos protocolos ICMP, TCP e UDP. 
 
A solução proposta deve enviar e-mail de alerta ao administrador sobre a mudança do status de 

gateway. 
 
A solução proposta deve ter ativo/ativo utilizando algoritmo de “Round Robin” e ativo/passivo 

para o balanceamento de carga do gateway e suporte a falha (Failover). 
 
A solução proposta deve fornecer o gerenciamento para múltiplos links de Internet bem como 

tráfego IPv4 e IPv6. 
 
A solução proposta deverá permitir a operação em condição de Alta Disponibilidade (High 

Availability) ativo/ativo,ou seja, as duas unidades operando simultaneamente. 
 
O tráfego entre os equipamentos em Alta Disponibilidade deverá ser criptografado. 
 
A solução deverá detectar falha em caso de Link de Internet, Hardware e Sessão. 
 
A solução proposta deve suportar sincronização automática e manual entre os appliances em 

“cluster”. 
 
A solução deve ser fornecida no formato standalone Appliance e com Sistema Operacional 

fortalecido em conjunto do software por um único mesmo fabricante. 
 
Deve suportar controles por: porta e protocolos TCP/UDP, origem/destino e identificação de 

usuários. 
 
Suporte a objetos e regras IPV6. 
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Suporte a objetos e regras multicast. 
 
A solução proposta deve suportar “Stateful Inspection” baseado no usuário “one-to-one”, NAT 

Dinâmico e PAT. 
 
A solução proposta deve usar a “Identidade do Usuário” como critério de Origem/Destino, 

IP/Subnet/Grupo e Porta de Destino na regra. 
 
A solução proposta deve unificar as políticas de ameaças de forma granular como AV, IPS, Filtro 

de Conteúdo, Políticas de Largura de Banda e Política de Balanceamento de Carga baseado na mesma 
regra para facilitar de uso. 

 
A proteção Anti-Malware deverá realizar a proteção com emulação JavaScript. 
 
Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades. 
 

  Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos. 
 

A solução proposta deve suportar arquitetura de segurança baseado em Zonas. 
 
As zonas deverão ser divididas pelo menos em WAN, LAN e DMZ, sendo necessário que as zonas 

LAN e DMZ possam ser customizáveis. 
 
A solução proposta deve ter predefinido aplicações baseadas na “porta/assinatura” e também 

suporte à criação de aplicativo personalizado baseado na “porta/número de protocolo”. 
 
A solução proposta deve suportar balanceamento de carga de entrada (Inbound NAT) com 

diferentes métodos de balanceamento como First Alive, Round Robin, Random, Sticky IP e Failover 
conforme a saúde (Health Check) do servidor por monitoramento (probe) TCP ou ICMP. 

 
A solução proposta deve suportar 802.1q (suporte a marcação de VLAN). 
 
A solução proposta deve suportar roteamento dinâmico como RIP1, RIP2, OSPF, BGP4. 
 
A solução proposta deve possuir uma forma de criar roteamento Estático/Dinâmico via shell. 
 
O sistema proposto deve prover mensagem de alertas no Painel quando eventos como: a senha 

padrão não foi alterada, acesso não seguro está permitindo ou a licença expirará em breve. 
 
O sistema proposto deve prover Regras através de endereço MAC (MAC Address) para prover 

segurança na camada de rede 2 até 7 do modelo OSI. 
 
A solução proposta deve suportar IPv6. 
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IPv6 deve suportar os tunelamentos 6in4, 6to4, 4in6 e IPv6 Rapid Deployment (6rd) de acordo 
com a RFC 5969. 

 
A solução proposta deve suportar implementações de IPv6 Dual Stack. 
 
A solução proposta deve suportar tuneis 6in4,6to4,4in6,6rd. 
 
A solução proposta deve suportar toda a configuração de IPv6 através da Interface Gráfica. 
 
A solução proposta deve suportar DNSv6. 
 
A solução proposta deve suportar 802.3ad para Link Aggregation. 
 
A solução proposta deve suportar gerenciamento de banda baseado em Aplicação que permite 

administradores criarem políticas de banda de utilização de link baseado por aplicação. 
 
A solução proposta deve Flood protection, DoS, DDoS e Portscan. 
 
A solução proposta deve Bloqueio de Países baseados em GeoIP. 
 
A solução proposta deve suporte a Upstream proxy. 
 
A solução proposta deve suporte a VLAN DHCP e tagging. 
 
Suporte a Multiple bridge. 
 
Capacidades de VPN da solução. 
 
A solução proposta deve suportar VPN IPsec deve suportar com DES e 3DES 
 
A solução proposta deve suportar L2TP e PPTP. 
 
A solução proposta deve VPN SSL e IPSEC. 
 
A solução proposta deve proporcionar através do portal do usuário uma forma de conexão via 

HTML5 de acesso remoto com suporte aos protocolos, RDP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet e VNC. 
 
A solução proposta deve suportar autenticação via AD/LDAP, Token e base de usuários local. 
 
Capacidade de priorização de pacotes por meio de QoS 
 
A solução proposta deve aplicar QoS a redes e usuários de download/Upload em tráfegos baseados 

em serviços. 
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A solução proposta deve permitir a otimização em tempo real do protocolo Voip. 
 
A solução proposta deve suportar a marcação DSCP. 
 
A solução proposta deve permitir regras associadas por usuário. 
 
A solução proposta deve criar regras que limitem e garantam upload e download. 
 
A solução proposta deve permitir criar regra de QoS individualmente e compartilhada. 
 
Capacidades de Proteção as ameaças em Redes. 
 
Prover funcionalidade de Intrusion Prevention System (IPS) 
 
A solução proposta deve proporcionar alta performance na inspeção dos pacotes. 
 
A solução proposta deve possuir mais de 4000 mil assinaturas conhecidas. 
 
A solução proposta deve suportar a customização de assinaturas, permitindo o administrador 

agregar novas sempre que desejado. 
 
A solução proposta deve proporcionar flexibilização na criação das regras de IPS, ou seja, permitir 

que as regras possam ser aplicadas tanto para usuários quanto para redes, permitindo total customização. 
 
A solução proposta deve ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: SYN flood, ICMP 

flood, UDP Flood,etc. 
 
A solução proposta deve permitir customizar os valores das seguintes funcionalidades de DoS: 

SYN Flood, UDP Flood e TCP Flood. 
 
A solução proposta deve possuir templates pré-configurados pelo fabricante havendo sugestões de 

fluxo dos pacotes, exemplo: LAN to DMZ, WAN to LAN, LAN to WAN, WAN to DMZ, e etc. 
 
A solução proposta deve possuir proteção contra spoofing. 
 
A solução proposta deve poder restringir IPs não confiáveis, somente aqueles que possuírem MAC 

address cadastrados como confiáveis. 
 
A solução proposta deve possuir funcionalidade para o administrador poder criar bypass de DoS. 
 
A solução proposta deve permitir o administrador clonar templates existentes para ter como base 

na hora da criação de sua política customizada. 
 
Capacidades para proteção para proteção de servidores WEB. 
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A solução proposta deve funcionalidade de proxy reverso. 
 
A solução proposta deve possuir mecanismo de URL hardening e prevenção a directory traversal. 
 
Possuir mecanismo Form hardening. 
 
A solução proposta deve possuir proteção contra SQL injection. 
 
A solução proposta deve possuir proteção contra Cross-site scripting. 
 
A solução proposta deve possuir duas mecanismos de AV disponíveis para análise de malware. 
 
A solução proposta deve permitir definir o fluxo que o AV atuará, se será no upload ou download. 
 
A solução proposta deve permitir limitar o tamanho máximo em que o mecanismo AV atuará. 
 
A solução proposta deve permitir bloquear conteúdo considerado unscannable. 
 
A solução proposta deve possuir HTTPS (SSL) encryption offloading. 
 
A solução proposta deve possuir proteção para cookie signing com assinaturas digitais. 
 
A solução proposta deve possuir Path-based routing. 
 
A solução proposta deve ter suporte ao protocolo do Outlook anywhere. 
 
A solução proposta deve possuir autenticação reversa para acesso aos servidores web. 
 
A solução proposta deve possuir criar templates de autenticação, onde o administrador poderá 

configurar uma página em HTML para autenticação. 
 
A solução proposta deve ter abstração de servidores virtuais e físicos. 
 
A solução proposta deve proporcionar função de load balancer para que os visitantes possam ser 

direcionados para diversos servidores de forma transparente. 
 
A solução proposta deve bloquear computadores com má reputação. 
 
A solução proposta deve bloquear protocolos com anomalias. 
 
A solução proposta deve limitar número de requisições. 
 
A solução proposta deve relatórios centralizados. 
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A solução deverá permitir que o appliance possam centralizar seus relatórios em console única na 
nuvem. 

 
Deve possuir solução de logs e relatórios centralizados, possibilitando a consolidação total de todas 

as atividades da solução através de uma única console central. 
 
Permitir a customização dos relatórios padrão da solução, permitindo o administrador criar 

relatórios de acordo comas necessidades do ambiente e informações desejadas. 
 
Permitir que o administrador realize agendamentos destes relatórios para que estes sejam enviados 

via e-mail para todos os e-mails cadastrados. 
 
A solução proposta deve possuir relatórios únicos para cada um dos módulos ofertados pela 

solução. 
 
A solução proposta deve permitir multiformato de relatórios, pelo menos tabular e gráfico. 
 
A solução proposta deve permitir exportar relatórios para: PDF, Excel. 
 
A solução proposta deve possuir relatórios sobre as pesquisas realizadas pelos usuários nos 

principais buscadores:Yahoo, Bing, Wikipédia, Google. 
 
A solução proposta deve possuir relatórios que informem principais atividades em cada módulo. 
 
A solução proposta deve ter logs em tempo real. 
 
A solução proposta deve possuir logs arquivados para consulta posterior. 
 
A solução proposta deve permitir que o administrador consiga realizar pesquisas dentro dos logs 

arquivados. 
 
A solução proposta deve possuir logs de auditoria. 
 
A solução proposta deve ter sua gerência totalmente baseada em acesso web. 
 
A solução proposta deve permitir que o administrador crie regras baseadas em usuários onde cada 

usuário criado por tipo do dispositivo e modelo do equipamento. 
 
A solução proposta deve permitir ao administrador capacidade de acesso a relatórios de qualquer 

lugar através de apenas um navegador. 
 
A solução proposta deve ter total gerencia sobre a retenção dos dados armazenados neste 

equipamento. 
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A solução proposta deve possuir capacidade de armazenamento ilimitado, tendo apenas o disco 
como limitador. 

 
Deve possuir mecanismo de procura de logs arquivados. 
 
Deve ter acesso baseado em Web com controles administrativos distintos. 
 
Impreterivelmente a licitante deverá apresentar marca, modelo e tipo de licença na proposta 

anexada, sob o risco de desclassificação, visto que é necessária a validação da solução ofertada. 
 
 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO  
 

A contratada deverá realizar a instalação física da solução no local informado por essa prefeitura. 
 
A contratada deverá realizar conectorização e energização do equipamento e demais conexões do 

equipamento na rede lógica para permitir gerência do equipamento através da rede. 
 

A contratada deverá realizar a migração das regras existente para a nova plataforma, permitindo 
assim o mínimo de impacto no ambiente. 

 
A migração deve ser efetuada em janelas de horários a combinar com o setor de informática, de 

forma que não prejudiquem a prestação de serviços ao cidadão. 
 
A contratada deverá realizar a habilitação e configuração de todas as funcionalidades citadas neste 

termo de referência, desde que tenham utilidade no ambiente computacional desta prefeitura. 
 
A contratada deverá realizar acompanhamento técnico de até20 horas presencial caso necessário no 

ambiente, logo após a instalação física, afim de avaliar se as regras e o trafego de rede não está afetado a 
atividade fim desta prefeitura. 

 
A contratada deverá manter, sem custo adicional para o contratante, em caráter permanente à frente 

do contrato, um preposto com conhecimentos e a capacidade profissionais necessários ao atendimento aos 
serviços contratados,deverá ainda ter competência para resolver imediatamente todo e qualquer assunto 
relacionado ao contrato. 

 
O preposto deverá ser capaz de: Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefas, avaliando o seu 

desenvolvimento e promovendo ações que assegurem o alcance das funcionalidades e dos 
produtos/serviços contratados, executar os serviços técnicos profissionais com seu pessoal, com recursos 
tecnológicos e físicos disponibilizados para este fim,nas suas instalações de maneira remota. 

 
A contratada deverá tratar como “segredos comerciais e confidenciais” todos os produtos e 

subprodutos relativos aos serviços contratados com relação aos dados deste município. 
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A contratada não poderá divulgar quaisquer informações em virtude dos trabalhos executados ou a 
serem executados nesta prefeitura, sem autorização, por escrito, do responsável do contrato sob pena de 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
A contratada responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas ou obrigações trabalhistas, 

previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outros benefícios de 
qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços. 

 
A contratada deverá ser responsável pelos profissionais envolvidos no contrato para a correta 

execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários e arcar com as demais obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, inclusive responsabilidades decorrentes de acidentes, 
indenizações, substituições, seguros, assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da sua 
condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte desta prefeitura. 

 
Não usar as informações sigilosas ou de uso restrito, quando tais atos forem praticados por quem 

tenha sido alocado à execução do objeto deste Termo de Referência, sob pena de responsabilidade civil 
e/ou criminal. 

 
Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes ou 

seus prepostos venham porventura a ocasionar ao contratante, ou a terceiros, durante a execução dos 
serviços. 

 
Responder adequadamente a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas, no sentido 

do cumprimento do Contrato e da melhoria dos serviços executados. 
 
Deverá apresentar um profissional com qualificação em ITIL Foundation durante o envio da 

documentação, esse profissional será responsável pela coordenação das atividades de TI, bem como terá a 
capacidade de gerenciar o ciclo de mudanças e melhorias a serem implantadas no ambiente computacional 
desta prefeitura seguindo assim as boas práticas do mercado. 

 
A contratada deverá cumprir os prazos estipulados nos cronogramas acordados e aprovados com 

esta Prefeitura. 
 
A contratada deverá informar a Prefeitura toda ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos 

serviços e o cumprimento dos níveis de serviços acordados. 
 
Aceitar que a Prefeitura possa rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo 

com as normas estabelecidas no contrato. 
 
A contratada deverá estar ciente que a prefeitura possa solicitar, com justificativa, a substituição de 

qualquer profissional que considere inadequado para a função, cabendo à Contratada a apresentação de 
novo profissional. 
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A contratada deverá estar ciente que a Prefeitura possa determinar a imediata retirada do local de 
trabalho do empregado que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, solicitando sua substituição imediata. 

 
A contratada deverá manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação.  
 
A contratada deverá realização instalação dos equipamentos em rack 19“. 
 

  A contratada deverá realizar ativação do sistema operacional, com instalação da licença e demais 
particularidades do equipamento. 
 

A contratada deverá realizar a ativação contemplando a criação de usuários para administração e 
gerência do equipamento. 

 
A contratada deverá realizar a configuração de 2 (dois) links de internet, configurações de 

endereços IPv4 e IPV6públicos dos respectivos links. 
 
A contratada deverá realizar o redirecionamento do mapeamento de portas da rede externa para 

rede DMZ atuais,mais o redirecionamento de um range de portas para o serviço de telefonia VOIP e 
demais serviços desta Prefeitura. 

 
A contratada deverá realizar criação no mínimo 4 (quatro) perfis de navegação (WEB), bloqueando 

conteúdo específicos por determinado perfil a ser definido. 
 
A contratada deverá realizar a integração com Microsoft Active Directory para que possa realizar a 

autenticação dos usuários automaticamente com as credenciais de acesso ao computador. 
 
A contratada deverá realizar a ativação da proteção de análise de ameaças AV, IPS e anti-DDOS. 
 
A contratada deverá realizar a ativar proteção de servidores WEB. 
 
A contratada deverá realizar o bloqueio aplicações como TOR e Torrents. 
 
A contratada deverá realizar a construção de regras de QOS para melhorar o fluxo de dados. 
 
Deverá ser realizado treinamento da solução por meio de seu técnico devidamente certificado pela 

fabricante. 
 
As empresas participantes deste certame devem apresentar documento emitido por fabricante da 

solução, demonstrando que é revenda autorizada e que a mesma tem condições de prestar serviço de 
suporte e treinamento da solução ofertada, sendo necessário anexar comprovação na documentação de 
habilitação. 
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O atendimento inicial deverá ser realizado presencial. 
 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MINÍMA 
 

A licitante deverá apresentar Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) que a licitante forneceu de forma satisfatória objetos pertinentes e compatíveis 
ao objeto da licitação. 

 
O atestado deverá conter a identificação do signatário responsável, bem como meios de contato 

(telefone e/ou email, etc) que possibilitem a realização de diligências para esclarecimento de dúvidas 
relativas às informações prestadas. 

 
O(s) atestado(os) deve(em) contemplar serviço de locação de appliance de segurança 

(UTM/NGFW).  
 
Recomendamos que o atestado apresentado tenha firma reconhecida, exceto se emitido pela 

Administração Pública Direta ou Indireta. Caso o atestado não tenha firma reconhecida, o (a) Pregoeiro(a) 
poderá solicitar diligência e solicitar apresentação de comprovantes da prestação dos respectivos serviços. 

 
A licitante deverá apresentar um técnico de informática ou técnico de redes, com certificação ITIL 

ou ISO/IEC20000. 
 
A licitante deverá apresentar um técnico de redes, com certificação oficial emitido pelo fabricante 

da solução ofertada em nível avançado, com os comprovantes de vínculo profissional. O mesmo será 
responsável pelo suporte da solução no período inicial, podendo ser substituído ao longo do contrato por 
profissional de mesma qualificação, desde comunicado com ao gestor do contrato. O profissional 
apresentando poderá ser o mesmo. 
 
 

PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE REDE 
 
A contratada deverá fornecer plataforma de gerenciamento e controle aos ativos desta prefeitura, 

sendo fornecido sem custo adicional ao contrato. 
 
A contratada deverá fornecer ou disponibilizar plataforma web capaz de realizar o monitoramento 

ativo de dispositivos IPs por meio de tecnologias: Ping, SNMP v1/2, TCP e UDP. 
 
A plataforma deverá permitir acesso por meio de smartphone e web navegadores. 
 
A plataforma deverá monitorar os ativos 24x7. 
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A plataforma deverá ser constituída de agentes de monitoramento instalados localmente, entretanto 
a plataforma central deverá ser hospedada na nuvem a custos da contratada, não sendo necessário alocação 
de servidor gerencial central. 

 
A plataforma deverá permitir a criação de mapas dinâmicos da rede, como forma de facilitar o 

controle de falhas. 
 
A plataforma deverá avaliar as métricas de tempo de resposta. 
 
A plataforma deverá realizar a descoberta de IPs remotamente. 
 
A plataforma a ser ofertada deverá realizar a verificação de portas. 
 
A plataforma poderá realizar a monitora de IP locais e externos. 
 
A plataforma deverá monitorar o link de internet. 
 
A plataforma deverá realizar a monitoria e quando da queda de dispositivos alertar do problema 

através de e-mails aos administradores. 
 
A plataforma ofertada deverá realizar a varredura de todos ips internos, sem custo adicional. 
 
A plataforma deverá permitir que o acesso aos dispositivos seja realizado pela equipa interna de 

informática da prefeitura. 
 
 
 

CONDIÇÕES DE SUPORTE E MANUTENÇÃO: 
 

O suporte técnico deverá ser prestado para solução proposta, sendo acionado em caso de qualquer 
indisponibilidade da solução, incluindo atendimento "on-site" caso necessário, se requerido por essa 
prefeitura. 

 
Semestralmente a contratada deverá apresentar relatórios de desempenho da ferramenta e sugerir 

melhorias e correções que possam ser aplicadas ao conjunto de equipamentos instalados. 
 
A CONTRATADA poderá ser acionada para quaisquer ajustes, atualizações, configurações ou 

ativação de recursos enquanto estiver no período contratual, sem custos adicionais ao contrato. 
 
Quando ocorrer o lançamento de novas versões de firmwares o licenciamento do produto deverá 

permitir o acesso as mais novas versões dos softwares. Quando da necessidade de aplicação de patch e 
firmwares, esses deverão ser instalados pela CONTRATADA durante período oposto ao turno de trabalho 
da prefeitura. Somente será autorizado atualizações com o respectivo aviso a equipe técnica desta 
Prefeitura. 
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Todos chamados de recursos, suporte, ativações devem ser catalogados na ferramenta de 
tickets/helpdesk da CONTRATADA, sendo necessário sempre o envio de e-mails com as ações 
realizadas, conforme descrito a seguir. 

 
Atendimentos que necessitem deslocamento técnico deverão seguir o SLA máximo após abertura 

do chamado, esse somente poderá ser atendido por profissional legalmente empregado da empresa 
vencedora do edital. 

 
Em caso defeito na solução a troca deverá ser realizar com a substituição sem custo adicionais após 

abertura chamado, no endereço instalado. 
 
Em caso de falha de um equipamento a CONTRATADA durante o período contratual deverá 

fornecer unidade de backup compatível com a unidade defeituosa, enquanto é realizado o procedimento de 
troca e substituição/manutenção da unidade que apresentou o problema sem custos. 
 

Durante a vigência contratual, a CONTRATANTE poderá abrir chamados técnicos ilimitados, sem 
que isso gere novos custos adicionais ao contrato. 

 
Todo e qualquer chamado somente poderá ser atendido por profissional devidamente capacitado 

pela fabricante da solução. 
 
A CONTRATADA deverá obrigatória disponibilizar, para a CONTRATANTE, três formas para a 

abertura dos chamados de suporte técnico através de: 
 
Endereço de e-mail,  
Número de telefone de discagem gratuita (0800) e 
Plataforma própria disponível através da web 24x7. 
 
O suporte técnico deverá estar disponível, pelo menos, em regime 8x5 (oito horas por dia em 

horário comercial, de segunda a sexta-feira, exceto feriado). 
 
O suporte técnico deverá atender, pelo menos, às solicitações referentes à: 
 
Dúvidas, orientações e solução de problemas na configuração, atualização, funcionamento e 
otimização da solução contratada, com relação aos dispositivos, à console de administração e 
gerenciamento centralizado e ou atualização da plataforma. 
 
Dúvidas, orientações e solução de problemas na aplicação das políticas de segurança, retirada de 
relatórios do sistema e tratamento de ameaças encontradas na solução ofertada. 
 
O suporte técnico deverá garantir à CONTRATANTE o acesso a versões atualizadas do software e 

da console de administração e gerenciamento centralizado. 
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A data da solução dos chamados deverá ser registrada, por e-mail ou em sistema próprio 
disponibilizado pela CONTRATADA, para que seja possível calcular o tempo entre a abertura do 
chamado e a solução apresentada. 

 
A data de abertura do chamado será a data de envio do e-mail para o serviço de suporte ou a data 

em que o chamado foi registrado no sistema de chamados disponibilizado pela CONTRATADA ou ainda 
a data da ligação para o serviço de suporte.  

 
A abertura de chamados técnicos deverá ser registrada e constar, explícito e claramente a data, 

horário, descrição do problema e o respectivo grau de severidade (normal ou crítico). 
 
O chamado será considerado solucionado apenas quando a CONTRATANTE aprovar a solução 

proposta pela CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, 

relatório dos chamados técnicos realizados no mês anterior, com a identificação da data e hora de abertura 
e solução, grau de severidade (normal ou crítico), descrição da solicitação e da solução e do técnico 
responsável pelo atendimento. 

 
A CONTRATADA deverá possuir licença de software(enterprise) de acesso remoto para eventuais 

conexões remotas ao ambiente da CONTRATANTE. 
 
Os chamados de suporte técnico não acarretarão qualquer custo adicional para a 

CONTRATANTE, em relação ao preço contratado, independentemente de sua complexidade e da 
quantidade de chamados abertos durante a vigência do contrato. 

 
Os chamados de suporte técnico não acarretarão qualquer custo adicional para a 

CONTRATANTE, em relação ao preço contratado, independentemente se for presencial ou remoto, 
caberá a contratada arcar com os custos necessários para o atendimento presencial se for necessário. 
 
 

TIPO Natureza do chamado 
Prazo para 

atendimento 
inicial 

Prazo 
para 

solução 

Grau de 
Severidade 

Tipo de 
acesso 

1 

Requisições simples que podem 
ser resolvidas com orientações 

telefônicas ou envio de 
procedimentos técnicos; 

Requisições que requerem 
intervenção 

técnica, ou seja, conexão remota 
ao ponto de problema para 
orientação ou execução de 

procedimentos. 

12 Horas 
úteis 

4 (quatro) 
dias úteis 

Normal 
Remoto e 
presencial 
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2 

Requisições emergenciais para 
fins de análise ou reparação da 

solução devido a eventuais 
ataques sofridos ou falhas 

identificadas pela 
CONTRATANTE. 

06 Horas 
úteis 

32 (trinta 
e duas) 
horas 
úteis 

Crítico 
Remoto e 
presencial 

 
 
 

Os prazos para atendimento inicial e para solução são contados a partir da data de abertura do 
chamado de suporte. 

 
Por atendimento inicial entende-se o retorno da CONTRATADA informando o planejamento da 

solução, as ações a serem tomadas pela CONTRATANTE e CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação do prazo de solução mediante envio de 

justificativa à CONTRATANTE, a qual irá analisá-la e emitir posicionamento sobre aceitação ou não da 
prorrogação. 

 
A CONTRATADA caso venha realizar atendimento presencial deverá cumprir o SLA 

estabelecido. 
 
A CONTRATADA não poderá subcontratar ou terceirizar o objeto. 

 
 

PRAZO DE IMPLANTAÇÃO 
 

A ordem de fornecimento será enviada pela CONTRATANTE ao e-mail indicado pela 
CONTRATADA em sua proposta. 

 
Os fornecimentos efetuados sem a correspondente serão recusados pela CONTRATANTE. 
 
A contratada deverá realizar o fornecimento e a instalação completa da solução, conforme indicado 

no termo de referência em prazo máximo 05 dias após a efetiva emissão do contrato. 
 
A solução e os softwares integrantes deverão ser entregues em sua versão mais recente, conforme 

prazo de instalação indicado, será verificado portal do fabricante para verificar a última versão disponível.  
 
 
 

VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

A contratação terá vigência inicial mínima de 12 meses, podendo ser prorrogada até 48 (quarenta e 
oito) meses, conforme os limites da lei. 
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DO PAGAMENTO 
 
Após a completa instalação e treinamento da solução, será emitido aceite definitivo pela equipe 

técnica da Prefeitura. A emissão do documento somente ocorrerá com a completa prestação de serviço e 
avaliação das obrigações impostas no termo de referência. 

 
Passados 30 (trinta) dias iniciais, a contratada poderá emitir a cobrança mensal dos serviços 

prestados a essa prefeitura. 
 
A contratada receberá apenas valor mensal, estando esse incluso neste valor todos os custos, 

serviços, licenças softwares, deslocamentos e demais atividades necessárias para a correta prestação do 
serviço indicados no termo de referência. 
 
 
 
 
 

 
 
 


