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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022 

OBJETO: aquisição e atualização de softwares de segurança e proteção de endpoints contra 

vírus de computador, malwares, ataques de ransomwares e outros códigos maliciosos, visando 

a proteção da rede de computadores da Administração Pública Municipal.  

 

ACOLHIMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS:  

Até as 08:45 horas do dia 23/09/2022   

DATA E HORÁRIO DO INÍCIO DA DISPUTA:  

as 09:00 horas do dia 23/09/2022 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Sistema de Pregão Eletrônico do Portal do Banco do Brasil, 

no endereço www.licitacoes-e.com.br.  

 

CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Os procedimentos deste pregão 

serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, conforme regulamento disponibilizado 

no Portal do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, nos termos da 

Lei Federal 10.520/02 e do Decreto Municipal 11.689/2021.  

 

COORDENAÇÃO DO PROCESSO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SETOR DE 

PREGÃO - Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br Telefone: (31) 3541-5000 // 3541-5730 Rua Bias 

Fortes, nº 62, 3º andar, Centro, Nova Lima - MG – CEP: 34.000-168.  

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília (DF).  

 

IMPORTANTE: Ao retirar este edital, favor preencher o recibo de retirada de edital, (Disponível 

em: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais Arquivo: RECIBO DE 

RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO) e enviá-lo para o e-mail informado no próprio recibo, só 

assim poderemos enviar informações de interesse do licitante. 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.novalima.mg.gov.br/arquivos/editais/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022 

PREÂMBULO  

 
O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG realizará procedimento de licitação na modalidade, Pregão 
Eletrônico, tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento LOTE ÚNICO, modo de disputa ABERTO, 
nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, em especial a Lei federal 8.666/93, e de 
acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos.  
 
O presente Edital se trata de modelo padrão adotado pelo Município de Nova Lima para todas 
as licitações na modalidade de Pregão Eletrônico. As regras relativas à utilização do Sistema 
Licitações-e são estabelecidas pelo próprio sistema. As demais regras do presente Edital 
devem seguir o previsto neste instrumento e, especialmente, o Termo de Referência 
constante do Anexo I do presente Edital. Em diversas partes do presente Edital há referências 
diretas há itens e regras constantes do Termo de Referência. 
 
O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total LOTE ÚNICO. 
 
 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 – O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, tendo como 
equipe os servidores abaixo indicados, nos termos da Portaria nº 1.740 de 25 de outubro de 
2021, Portaria nº 1.759 de 09 de maio 2022 e Portaria nº 1.763 de 06 de junho 2022: 

Pregoeiro(a): Érica Alves Pereira 

Equipe de apoio: Fernanda de Souza Reis e Gabriela Caroline Vitório 

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro(a) regularmente designado, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, 
constante da página eletrônica do Banco do Brasil.  

1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília-DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e em todo o 
processo.  

2 – DO OBJETO  

2.1- Constitui objeto deste pregão: 
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Aquisição e atualização de softwares de segurança e proteção de endpoints contra vírus de 
computador, malwares, ataques de ransomwares e outros códigos maliciosos, visando a 
proteção da rede de computadores da Administração Pública Municipal.  

2.2 - O produto ou serviço fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e em conformidade com legislação em vigor.  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 – Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o respectivo objeto, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Nova Lima como 
fornecedor, que atendam às exigências constantes deste Edital e respectivo Termo de 
Referência (Anexo I), mediante prévio credenciamento perante o provedor do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil.  

3.2 – Não poderá participar desta licitação o interessado que:  

a) Esteja sob falência, concurso de credores, concordata ou processo de dissolução ou 
liquidação;  

b) Não atenda às condições deste Edital, seu Termo de Referência e anexos;  

c) Tenha sido declarada inidônea ou que tenha sido impedida de licitar ou contratar com 
quaisquer órgãos da Administração Pública;  

d) Enquadre-se nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;  

e) Tenha objeto social incompatível com o objeto desta licitação;  

f) Esteja proibido de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente.  

3.2.1 – Com a finalidade comprobatória destas condições, o licitante deverá anexar declaração 
própria ao sistema eletrônico, conforme modelo do Anexo II deste Edital. 

3.3 – A empresa contratada deverá atender às regulamentações em vigor atinentes à 
autorização de funcionamento e/ou fornecimento de materiais, conforme sua área de atuação 
comercial, demonstrando regularidade perante órgãos fiscalizadores do governo ou de 
autarquias competentes, conforme o caso.  

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS,  
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 

 
3.4 – No presente certame, em cumprimento da Lei Complementar 123/06, as microempresas 
serão identificadas pela sigla ME e as empresas de pequeno porte como EPP, empregando-se a 
sigla MPE para se referir a ambas genericamente.  

3.5 – As licitantes que se enquadrem como MPE deverão comprovar essa condição mediante 
declaração (Anexo III) de que assim se enquadram, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
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123/06, com o escopo de indicar que estão aptas a fruírem dos benefícios e vantagens 
instituídos em lei a favor destas categorias. 

3.5.1 – A não comprovação do enquadramento fiscal importará na impossibilidade de 
requerimento do tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar 123/06.  

3.6 – Será concedido tratamento favorecido para as MPEs, para as sociedades cooperativas 
mencionadas no art. 34 da Lei Federal 11.488/07, para o agricultor familiar, o produtor rural 
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar 123/06.  

DISTRIBUIÇÃO DO OBJETO EM RAZÃO DO ENQUADRAMENTO FISCAL 

3.7 – As cotas, se houverem, serão distribuídas conforme o art. 48 da LC 123/06, alterado pela 
LC 147/14:  

Cota Principal – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os 
que se enquadrem na condição de ME e EPP e que atuem no ramo de atividade referente ao 
objeto licitado.  

Cota Reservada – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo 
total licitado para cada Lote/Item, aberto para participação exclusiva de ME e EPP que atuem 
no ramo de atividade referente ao objeto licitado.  

3.8 – Na hipótese de uma ME ou EPP sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada 
para o mesmo item, será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.  

4 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO E PARTICIPAÇÃO  

4.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, o interessado em participar do Pregão deverá dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, intransferíveis e de exclusiva responsabilidade do 
usuário, obtidas junto às agências do Banco do Brasil sediadas no País.  

4.2 – Caberá ao interessado proceder ao respectivo credenciamento junto ao provedor do 
sistema, sob sua exclusiva responsabilidade ou de seu representante legal, a partir do qual se 
dará a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
pregão.  

4.2.1 – É de responsabilidade exclusiva do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de ensejar desclassificação no 
momento da habilitação em caso de incorreção.  

4.3 – O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, por atos praticados 
diretamente ou por representante, excluindo-se a responsabilidade do provedor do sistema, 
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do (a) Pregoeiro (a) e do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

4.4 – Em se tratando de MPE, nos termos da Lei Complementar 123/06 e para que possam 
usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida lei, é necessário, quando 
do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se 
como MPE. 

 4.5 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal do 
representante devidamente credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecidos. 

4.5.1 – A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site: 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.  

4.6 – O licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese 
de declaração falsa; pressupondo-se o conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital mediante o encaminhamento da proposta.  

4.7 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, não cabendo ao Banco do Brasil responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

4.9 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.10 – O licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do 
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 
senha, para imediato bloqueio de acesso.  

4.11 – Havendo dúvidas, sempre consultar o suporte técnico do Banco do Brasil, por meio dos 
telefones 3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0500 para as demais 
localidades.  

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 – Mediante uso de chave de acesso e senha, deverão os licitantes anexar, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico e até a data e horário estabelecido para abertura da sessão 
pública, os seguintes documentos:  

a) Proposta de preços conforme tópico 6 e seus subitens deste Edital;  
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b) Documentos de habilitação conforme tópico 7 e seus subitens deste Edital;  

c) Declaração conjunta (conforme modelo do Anexo II);  

d) Declaração de enquadramento fiscal (conforme modelo do Anexo III); 

5.2– A etapa de envio de propostas e documentos de habilitação encerrar-se-á 
automaticamente com a abertura da sessão pública, na data e horário designados no edital.  

5.3 – As MPEs deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar 
123/06.  

5.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

5.5 – Nessa etapa não será estabelecida ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta.  

5.6 – Somente após encerramento do envio de lances os documentos que compõem a proposta 
e a habilitação do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do(a) 
Pregoeiro(a) e acesso público.  

5.7 – Conforme Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Municipal 11.689/2021 todos os 
documentos de habilitação, declarações e propostas deverão ser anexados exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
portanto, os licitantes que não atenderem esta exigência serão desclassificados.  

5.7.1 - Não serão aceitos Links de acesso como comprovação de atendimento dos documentos 
exigidos neste processo. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos:  

a) Valor unitário e total do Lote Único ou percentual de desconto, de acordo com o critério de 
julgamento definido para o pregão;  

b) Marca;  

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência (Anexo I), indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  
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6.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.  

6.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
apresentação.  

6.6 – Os licitantes devem respeitar, quando houver, os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas quando participarem de licitações públicas, cujo 
descumprimento pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução do contrato. 

7 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 – Para fins de habilitação no certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos mediante 
apresentação de documentos relativos a:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e última alteração relativa ao objeto e administradores, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do 
documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; decreto de autorização, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  

b) Cartão CNPJ;  

c) Comprovante de regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (ou 
distrital) da sede do licitante;  

d) Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

e) Comprovante de regularidade com a Justiça do Trabalho, por meio de certidão emitida pelo 
site www.tst.gov.br;  

f) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo IV);  
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g) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
conforme anexo IV; 

 
7.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, os interessados deverão apresentar:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, conforme permissivo do art. 31, II, da Lei Federal 8.666/93. No caso de certidão de 
recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a certidão, sob pena de 
inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a 
participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi 
homologado judicialmente. 

7.3 – Para fins de qualificação técnica, os interessados deverão apresentar a documentação 
constante do  Item 4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência (Anexo 
I) não se limitando a:  

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprove ter a licitante desempenhado serviços iguais, similares ou superiores ao 
objeto da presente licitação, com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel 
sem timbre com carimbo do CNPJ; 
 

b) Apresentar o Anexo IV- Declaração de conhecimento do local dos serviços e demais 
informações pertinentes ou apresentar o Anexo V- Declaração de dispensa de vistoria técnica. 
 
7.4 – Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital, fundamentadamente arguida. 
 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

8.2 – O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência (Anexo I). 

8.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3 -  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, desprezando-se as 
desclassificadas. 

8.4 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 
e os licitantes. 

DISPUTA DE LANCES 

8.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e do valor 
consignado no registro.  

8.5.1 – O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total ou Percentual de Desconto LOTE ÚNICO, 
conforme o tipo determinado para o Pregão. 

8.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital, desde que de valor inferior ou percentual 
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

8.7 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.8 – O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta, será definido pelo Pregoeiro(a) e comunicado aos licitantes no início da sessão, 
adotando critérios de razoabilidade para que implique repercussão financeira que efetivamente 
diferencie uma proposta da outra. 

8.9 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

8.11 – Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

8.12 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação do instrumento convocatório. 

REGRAS RELATIVAS AOS MODOS DE DISPUTA 

8.13 – O presente pregão eletrônico tem como Modo de Disputa o sistema ABERTO, que será 
regido pelas normas a seguir elencadas: 
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PARA MODO DE DISPUTA ABERTO: 

8.14 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

8.15 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema por dois minutos quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, sucessivamente, sempre que 
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.  

8.16 – Não havendo novos lances na forma estabelecida no item anterior, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente.  

8.17 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS E EMPATE FICTO 

8.18 – O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO LOTE ÚNICO, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  

8.19 – Em relação à participação de MPE, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada 
a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as MPEs participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.  

8.20 – Nessas condições, as propostas de MPEs que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada.  

8.21 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto.  

8.22 – Caso a MPE melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes MPE que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior.  

8.23 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MPE que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
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EM CASO DE EMPATE 

8.24 – Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), aplicando-se 
como critério de desempate o previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, assegurando-
se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a) No País;  

b) Por empresas brasileiras;  

c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação.  

8.25 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.  

NEGOCIAÇÃO 

8.26 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) irá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, 
sendo vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

8.27 – Após a contraproposta enviada pelo(a) pregoeiro(a) será concedido ao licitante melhor 
classificado o prazo de até 02 (duas) horas para que envie sua proposta, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  

8.28 – Após a negociação do preço, o(a) pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 – Encerrada a etapa de negociação o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação, observando-se o critério de julgamento estabelecido e a 
satisfação de todas as exigências para habilitação.  

9.2 – O Pregoeiro verificará a proposta vencedora e desclassificá-la-á caso não apresente as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  

9.3 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 
ao preço máximo estimado, determinado por normas de regências (Cláusula 6.6 do Edital) ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerada como aquela em que os 
preços global ou unitários sejam simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
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ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.   

9.3.1 – Em caso de proposta aparentemente inexequível, será oportunizado ao proponente 
comprovar a exequibilidade do valor ofertado na proposta, sob pena de aplicações das sanções 
cabíveis em caso de comprovação posterior da inexequibilidade. 

9.4 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita.  

9.5 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de proposta, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

9.6 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará proposta ou 
lance subsequente, sucessivamente, na ordem de classificação, podendo encaminhar, por meio 
do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com 
o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital.  

9.6.1 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

9.6.2 – A negociação será realizada via sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

9.7 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data 
e horário para a sua continuidade.  

9.8 – Nos itens não exclusivos para a participação de MPEs, sempre que a proposta não for 
aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

9.9 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, encerrada a 
fase de habilitação, o licitante será convocado para a apresentação da amostra, se houver, nos 
termos do ITEM 5. AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO do Termo de 
Referência (Anexo I). Após a análise e aprovação do órgão solicitante, será declarado o 
vencedor.   
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10.2 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.  

10.3 – Nos itens não exclusivos a MPE, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente.  

10.4 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos.  

10.5 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.5.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

10.6 – Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como MPE deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

10.6.1 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado 
vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.  

10.6.2 – Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como MPE, e 
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a declaração 
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa.  

 



 

14 
  

10.6.3 – A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra MPE ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.7 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação.  

10.8 – Na hipótese de documento que não contenham expressamente o prazo de validade, 

deverá estar acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha 

sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento 

será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão. 

11 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
até 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, devendo ser 
redigida em língua portuguesa ou digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal, contendo a indicação do banco, 
número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.  

11.2 – A proposta final ficará documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

11.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

11.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal 8.666/93).  

11.4.1 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos.  

11.5 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado.  

11.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante.  
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11.7 – Havendo divergência entre a proposta vencedora encaminhada via sistema e a proposta 
final encaminhada, o licitante vencedor deverá ser notificado para que encaminhe nova 
proposta, nos mesmos termos do item 11.1, adequando as informações divergentes. 

11.8 – A recusa injustificada do licitante vencedor em encaminhar a proposta final formalizada 
será considerada infração administrativa, podendo ser punida nos termos do item 15 – DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital. 

12 – DOS RECURSOS 

12.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como MPE, SE FOR O CASO, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, indicando a(s) 
decisão(ões) contra a(s) qual(is) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema.  

12.1.1 – A ausência de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará 
decadência do direito de apresentar razões recursais e permitirá ao pregoeiro adjudicar o 
objeto.  

12.2 - Havendo a manifestação motivada, será aberto ao recorrente o prazo de 3 (três) dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou através do e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico ou e-mail, em igual 
prazo de três dias, que fluirá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

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

12.4 – Os interessados terão vista franqueada dos autos do processo no endereço constante 
deste Edital.  

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente, após final 
julgamento de recurso.  

13.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

14 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

14.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

14.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

mailto:pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br
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14.2.1 – Caso a impugnação seja enviada de forma eletrônica conforme previsto no item acima, 
recomenda-se que a requerente faça contato telefônico para confirmar seu recebimento. (31) 
3541-5000 / (31) 3541-5730. 

14.3 – Caberá ao(à) Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação.  

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

14.4.1 – A data para realização do certame será mantida caso a modificação oriunda do 
acolhimento da impugnação não afetar a formulação das propostas.  

14.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao(à) Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital ou pelo e-mail Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

14.6 – O (A) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.  

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

14.7.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação.  

14.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração.  
 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 – Caso o licitante vencedor não cumpra com o estipulado neste Edital poderá ser 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato para fornecimento, 
desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor inclusive quanto ao 
preço.  

15.2 – As penalidades previstas em lei e neste Edital também se aplicam aos licitantes que forem 
convidados nos termos do subitem anterior. 

15.3 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do’ art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:  
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15.3.1 - Advertência; 

15.3.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.3.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.3.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

15.3.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

15.3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

15.4 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

15.5.1 – O valor da multa poderá ser descontado na ocasião dos pagamentos, em favor do 
licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei.  

15.6 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade da aplicação de 
outras, previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, nem a responsabilização da licitante vencedora 
por eventuais perdas e danos causados à Administração.  

15.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, sendo que, em qualquer hipótese 
de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.  

15.8 - Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação poderão estar previstas 
no Termo de Referência. 
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16 – DOS ILÍCITOS PENAIS 

 
16.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma  
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 

17 – DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

17.1 – A Administração poderá revogar a presente licitação ou parte dela por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o 
prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações 
ou direitos a indenização ou reembolso, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

18 – INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO 

18.1 – O licitante interessado em participar deste certame deverá fazer o seu credenciamento 
junto ao Banco do Brasil, em qualquer agência, podendo obter informações pela internet, no 
endereço www.licitacoes-e.com.br, sistema de licitações. 

18.2 – O licitante apto a participar do certame deverá confirmar durante o envio das propostas, 
em campo específico do sistema, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação 
contidos neste Edital.  

18.3 – Poderá ser impressa a CARTILHA DO FORNECEDOR junto ao site acima referido, através 
do link “Introdução às regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante 
a sessão.  

18.4 – Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 
sediadas no País.  

18.5 – O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na abertura das 
propostas.  

18.6 – Depois de finalizado o item/lote, os fornecedores poderão registrar seus 
questionamentos para o pregoeiro a qualquer momento, via sistema, acessando a sequência 
“Relatório da disputa” para cada item/lote disputado, “Chat Mensagem”. Essa opção estará 
disponível até o momento que o pregoeiro declarar o fornecedor do item/lote. Todas as 
mensagens constarão no histórico do Relatório de Disputa.  

18.7 – O representante credenciado do fornecedor para oferecer propostas para uma licitação 
deve observar o seguinte roteiro:  

▪ Acesso Identificado (chave e senha) > Suas Propostas > Pesquisa >  

▪ Na caixa de diálogo que é apresentada, preencher os dados conforme desejado >  
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▪ Pesquisar >  

▪ O sistema apresenta uma relação com todas as licitações do órgão pesquisado que estão na 
fase Acolhimento de Propostas>  

▪ Ao identificar a licitação de seu interesse poderá:  

a) Clicar sobre o título da licitação (texto em azul claro) para acessar o Edital e fazer o download 
do mesmo (movimenta o cursor para baixo até o final da página e clica sobre o Edital localizado 
no campo Documentos, na lateral inferior esquerda da página) ou,  

b) Participar diretamente da licitação. Clicar no botão oferecer propostas > preenche o campo 
valor total do item/lote > confirmar. O sistema informa sobre o sucesso da entrega da proposta 
com indicação da data e hora do registro.  

18.8 – O representante do fornecedor deve observar no Edital quando ocorrerá a disputa do 
processo licitatório. Na data e hora ali especificadas o representante do fornecedor acessa a 
sequência: sala de disputa > entrar sala de disputa (opção proposta abertas) > entrar na sala de 
disputa > continuar.  

18.9 – O acesso do representante à sala de disputa virtual ocorrerá somente após o acesso do 
pregoeiro à mesma (sala aberta) e a oferta de lances, somente após mensagem do sistema 
sobre o início da disputa do item/lote. Na sala de disputa, o representante deve abrir a opção 
Detalhes disputa (lateral superior direita da sala) para acompanhar detalhes dos lances (melhor 
lance ofertado e o valor de seu último lance) e tempo de disputa da fase atual.  

18.9.1 – Na área central da sala virtual observar informações geradas pelo sistema e mensagens 
encaminhadas pelo pregoeiro e à sua direita, relação de todos os lances participantes (o seu e 
os dos concorrentes). Na parte inferior, o campo para digitar lances. Para enviar lances, o 
representante digita o valor (usar a pontuação vírgula quando ofertar valor com decimais / 
centavos/) do seu lance em Digite o valor do lance > enviar lance > o sistema pergunta se deseja 
confirmar o valor do lance? > confirmar.  

19 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – O certame será conduzido por pregoeiro que, dentre outras, terá as seguintes 
atribuições:  

a) abrir e conduzir a sessão pública; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos 
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos;  

c) Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;  

d) Coordenar a sessão pública e o envio de lances;  

e) Verificar e julgar as condições de habilitação;  
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f) Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica;  

g) Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;  

h) Indicar o vencedor do certame; 

i) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

j) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

k) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação.  

19.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação.  

19.3 – É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório, vedada a inclusão posterior de informação ou documentos que deveriam constar 
originalmente na proposta ou habilitação.  

19.4 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e encaminhamento 
de suas propostas e lances.  

19.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

19.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.  

19.7 – Após abertura da sessão virtual do certame não caberá desistência, salvo se por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, por decisão fundamentada.  

19.8 – Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a 
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública.  

19.9 – Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão 
canceladas, permanecendo o credenciamento dos licitantes e, em caso de retificação do Edital, 
apenas o credenciamento continua valendo.   

19.10 – A empresa contratada não poderá ceder ou caucionar os direitos creditórios oriundos 
do contrato objeto desta licitação, em quaisquer operações financeiras, sem a prévia e expressa 
anuência da administração municipal.  
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19.11 – Havendo divergência entre os termos do Edital e os constantes do respectivo 
instrumento contratual e demais anexos vinculados ao ato convocatório, prevalecerão as 
disposições deste, cuja correção deverá ser efetuada em momento oportuno, conforme 
disposto em lei.  

19.12 – É vedada a subcontratação da totalidade do objeto principal desta licitação. 

19.13 – O Edital, planilhas, anexos, Termo de Referência e toda documentação da licitação são 
complementares entre si.  

19.14 – Qualquer medida judicial oriunda desta licitação será processada na Comarca de Nova 
Lima/MG, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja.  

19.15 – Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte:  

Anexo I - Termo de Referência e seus anexos;  

Anexo II – Modelo de declaração conjunta sobre atendimento às condições de participação;  

Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento fiscal;  

Anexo IV – Modelos de declarações que não emprega menor e declaração de fato 
superveniente  

Anexo V – Modelo proposta comercial;  

Anexo VI – Minuta de Contrato. 

19.16 – O desatendimento de exigências formais e não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e as 
exatas compreensões de sua proposta, não fira os princípios constitucionais e preserve o 
interesse público.  

19.17 – O presente Edital está sujeito a eventuais alterações, cabendo às empresas interessadas 
acompanhar, por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Lima, todo o trâmite 
do processo licitatório até a data de abertura do certame.  

19.18 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.19 – Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Administração Municipal, 
observados os princípios basilares e demais normas contidas na Lei 10.520/02, Decreto 
Municipal 11.689/21 e Lei 8.666/93.  
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Nova Lima, 13 de setembro de 2022. 

 

 

Érica Alves Pereira  

Pregoeiro (a) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 73/2022 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.1 OBJETO 

Aquisição e atualização de softwares de segurança e proteção de endpoints contra vírus de 
computador, malwares, ataques de ransomwares e outro códigos maliciosos, visando a 
proteção da rede de computadores da Administração Pública Municipal de Nova Lima, 
incluindo Proteção de Endpoints, Inventário de Hardwares e Softwares, Proteção de 
Servidores Virtuais, Detecção e Resposta de Endpoints (EDR), Criptografia de arquivos, 
pastas e discos inteiros, Licenciamento, Atualização de Softwares e Assinaturas, Instalação, 
Configuração, Treinamento e Suporte Técnico Especializado por 48 (quarenta e oito) 
meses. 

1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1) Tipo de licitação: Menor preço. 

2) Exclusividade/Benefício ME – MicroEmpresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte 
(Art. 48, Lei complementar 123/2006): Não se aplica.  

3) Condição de Serviço/Bem comum: Serviço/Bem comum pois os padrões de 
desempenho e qualidade são objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

4) Serviço contínuo: Como descrito no Termo de Referência, a solução deve estar 
licenciada para permitir o controle e gerenciamento centralizado por um período de no 
mínimo 48 (quarenta e oito) meses. Após a implantação da solução o 
fabricante/fornecedor também deve prestar o serviço de Suporte durante 48 (quarenta e 
oito) meses. 

5) Contato do responsável: Thiago Guimarães. E-mail: 
thiago.guimaraes@pnl.mg.gov.br. Telefone: 31 3541-4393. 

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de licenças de uso de antivírus/antimalwares é essencial para prevenir a 
contaminação por vírus, ataques de ransomware, malwares, suas variantes e ameaças 
cibernéticas, nos computadores, servidores e demais dispositivos que compõem a rede da 
Administração Pública Municipal de Nova Lima, mitigando riscos de quebra de 

mailto:thiago.guimaraes@pnl.mg.gov.br
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confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e dos serviços prestados 
aos cidadãos.  

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) determina que os agentes de tratamento de dados 
adotem medidas de segurança para proteção dos dados pessoais sob sua responsabilidade, 
conforme descrito no Art. 46: 

Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e 
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

Adicionalmente a contratação de atualização e fornecimento de licenças de 
antivírus/antimalware visa implementar o projeto PDTI-09.01 – Antivírus/Antimalware, 
que contribui com o atingimento das metas M14- Tratar 100% dos riscos identificados na 
rede de computadores da Prefeitura até 2025 e M20 - Assegurar 98% de disponibilidade 
da rede de computadores a partir de dez/2022, estabelecidas no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação, formalizado pelo Decreto Municipal 11.426 de 22 de junho de 
2021. 

Importante ressaltar ainda que a Administração Pública Municipal de Nova Lima não conta 
com licenças de antivírus/antimalwares suficientes para seu parque de equipamentos atual 
e que o prazo de vigência de atualização das licenças contratadas encerra-se em 25/06/22, 
necessitando de uma nova contratação para manutenção e proteção dos dados 
armazenados na rede de computadores da Instituição e assegurar, juntamente com outras 
soluções de segurança, a disponibilidade dos serviços de TI. Além disso, considerando as 
constantes mudanças nas tecnologias e as ameaças cada vez mais avançadas no mundo 
digital, é essencial que a Administração Pública Municipal obtenha além da atualização da 
solução atual uma solução de detecção e resposta a ameaças e uma solução de proteção 
para servidores virtuais. 

Dessa forma, justifica-se a necessidade de atualização das licenças atuais incluindo solução 
e detecção e resposta e aquisição de novas licenças de uso de uma solução de segurança 
de endpoints e segurança para servidores virtuais. 

2.1 JUSTIFICATIVA PARA A DEFINIÇÃO DA MARCA KASPERSKY 

A Administração Pública Municipal de Nova Lima adquiriu em 2018 o total 1300 licenças 
perpétuas da solução Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced, licenças em 
quantidade insuficientes para seu parque de equipamentos atual e cujo prazo de vigência 
das atualizações encerra-se em 25/06/22.  

A manutenção das licenças já adquiridas justifica-se considerando que uma aquisição de 
solução diferente da solução atual ocasionaria um gasto desnecessário de tempo e custos, 
visto que necessitaria de uma nova implantação e nova capacitação para o corpo técnico. 
Adicionalmente a solução atual conta com funcionalidades de gestão de inventário e 



 

25 
  

gestão de patches, integradas em uma mesma plataforma, funcionalidades estas 
essenciais para facilitar a gestão dos ativos de TI na Prefeitura. 

A aquisição de licenças adicionais da mesma marca justifica-se devido a necessidade de 
padronização, considerando os seguintes critérios: 

• A Administração Pública Municipal já possui 1300 licenças da solução Kaspersky 
Endpoint Security for Business - Advanced, que estão devidamente instaladas; 

• O Município já conta com profissionais treinados nesta solução; 

• A necessidade de facilitar a gestão de toda a solução, preservando os 
investimentos realizados; 

• A necessidade de mitigar riscos de conflitos de indisponibilidade de rede em caso 
de interoperabilidade com outro fabricante. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA LOTE ÚNICO 

A contratação da solução descrita neste edital de um único fornecedor justifica-se 
considerando: 

• a necessidade de aquisição de softwares compatíveis para que a solução como um 
todo funcione adequadamente; 

• a garantia de que a solução completa será entregue à Administração Pública em pleno 
funcionamento; 

• a necessidade da Prefeitura de simplificar o processo de atualização e suporte na 
solução pós-implementação; 

• os riscos inerentes à própria execução, que quando executado por vários contratados, 
poderá não ser integralmente entregue, tendo em vista problemas nas relações 
jurídicas mantidas com diversos contratados. 

• poderá, ainda, resultar em problemas na instalação e configuração e durante a 
execução do contrato de garantia e suporte, uma vez que deixa de ser uma solução 
única, integrada, testada e homologada pelo fabricante, podendo acarretar 
transferências de responsabilidades durante o atendimento, dificultando ou 
impossibilitando a solução do incidente que gerou a abertura do chamado técnico; 

• a possibilidade de aquisição parcial da solução, inviabilizando a sua implantação; 

• ser prática de mercado a comercialização da solução completa. 
 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR 

Aquisição e atualização de softwares de segurança e proteção de endpoints contra vírus de 
computador, malwares, ataques de ransomwares e outro códigos maliciosos, visando a 
proteção da rede de computadores da Administração Pública Municipal de Nova Lima, 
incluindo Proteção de Endpoints, Inventário de Hardwares e Softwares, Proteção de 
Servidores Virtuais, Detecção e Resposta de Endpoints (EDR), Criptografia de arquivos, 
pastas e discos inteiros, Licenciamento, Atualização de Softwares e Assinaturas, Instalação, 
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Configuração, Treinamento e Suporte Técnico Especializado por 48 (quarenta e oito) 
meses. 

3.1 Solução de Segurança com Proteção de Endpoint 
3.1.1 Servidor de Administração e Console Administrativa 

3.1.1.1 Compatibilidade de instalação com os seguintes sistemas operacionais:  
3.1.1.1.1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard; 
3.1.1.1.2 Microsoft Windows Server 2016 Standard; 
3.1.1.1.3 Microsoft Windows Server 2019 Standard; 
3.1.1.1.4 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter. 

3.1.1.2 Suportar as seguintes plataformas virtuais: 
3.1.1.2.1 VMware ESXI 5.5  ou superiores; 
3.1.1.2.2 VMware vSphere 5.5  ou superiores; 

3.1.1.3 Possuir compatibilidade com os seguintes bancos de dados: 
3.1.1.3.1 SQL Server 2012 Express 64 bits e superiores; 
3.1.1.3.2 Microsoft SQL Server 2019 (todas as edições) no Windows 64 bits 
3.1.1.3.3 MySQL 5.7 Community 32 bits/64 bits 
3.1.1.3.4 MySQL Standard Edition 8.0 32 bits/64 bits 
3.1.1.3.5 MariaDB Server 10.3 32 bits/64 bits com mecanismo de 

armazenamento InnoDB 
3.1.1.3.6 MariaDB Galera Cluster 10.3 32 bits/64 bits com mecanismo de 

armazenamento InnoDB 
3.1.1.4 Características da console de gerenciamento da solução: 

3.1.1.4.1 A console deve ser acessada via WEB (HTTPS) ou MMC;  
3.1.1.4.2 Console deve ser baseada no modelo cliente/servidor;  
3.1.1.4.3 Compatibilidade com Windows Failover Clustering ou outra 

solução de alta disponibilidade;  
3.1.1.4.4 Deve permitir a atribuição de perfis para os administradores da 

Solução de Antivírus; 
3.1.1.4.5 Deve permitir incluir usuários do AD para acessarem a console de 

administração;  
3.1.1.4.6 Permitir a criação de perfis de usuários com, no mínimo, os 

seguintes direitos de acesso: controle total (Administrador), e 
visualização; 

3.1.1.4.7 Console de gerenciamento deve ser única, totalmente integrada 
com todas as funções e módulos;  

3.1.1.4.8 Capacidade de remover remotamente e automaticamente 
qualquer solução de antivírus (própria ou de terceiros) que estiver 
presente nas estações e servidores da rede;  

3.1.1.4.9 Capacidade de instalar remotamente a solução de antivírus nas 
estações e servidores Windows, através de compartilhamento 
administrativo, login script e/ou GPO de Active Directory;  

3.1.1.4.10 Deve registrar em arquivo de log todas as atividades efetuadas 
pelos administradores, permitindo execução de análises em nível 
de auditoria;  
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3.1.1.4.11 Deve armazenar histórico das alterações feitas em políticas;  
3.1.1.4.12 Deve permitir voltar para uma configuração antiga da política de 

acordo com o histórico de alterações efetuadas pelo administrador 
apenas selecionando a data em que a política foi alterada; 

3.1.1.4.13 Deve ter a capacidade de comparar a política atual com a anterior, 
informando quais configurações foram alteradas;  

3.1.1.4.14 A solução de gerencia deve permitir, através da console de 
gerenciamento, visualizar o número total de licenças gerenciadas;  

3.1.1.4.15 Através da solução de gerência, deve ser possível verificar qual 
licença está aplicada para determinado computador;  

3.1.1.4.16 Capacidade de instalar remotamente a solução de segurança em 
smartphones e tablets de sistema iOS e Android;  

3.1.1.4.17 Capacidade de instalar remotamente aplicativos em smartphones 
e tablets de sistema Android;  

3.1.1.4.18 A solução de gerência centralizada deve permitir gerar relatórios, 
visualizar eventos, gerenciar políticas e criar painéis de controle;  

3.1.1.4.19 Deverá ter a capacidade de criar regras para limitar o tráfego de 
comunicação cliente/servidor por subrede com os seguintes 
parâmetros: KB/s e horário;  

3.1.1.4.20 Capacidade de gerenciar estações de trabalho e servidores de 
arquivos (tanto Windows como Linux e Mac) protegidos pela 
solução antivírus;  

3.1.1.4.21 Capacidade de gerenciar smartphones e tablets (Android e iOS) 
protegidos pela solução de segurança;  

3.1.1.4.22 Capacidade de instalar atualizações em computadores de teste 
antes de instalar nos demais computadores da rede;  

3.1.1.4.23 Capacidade de gerar pacotes customizados (auto executáveis) 
contendo a licença e configurações do produto;  

3.1.1.4.24 Capacidade de atualizar os pacotes de instalação com as últimas 
vacinas;  

3.1.1.4.25 Capacidade de fazer distribuição remota de qualquer software, ou 
seja, deve ser capaz de remotamente enviar qualquer software 
pela estrutura de gerenciamento de antivírus para que seja 
instalado nas máquinas clientes;  

3.1.1.4.26 A comunicação entre o cliente e o servidor de administração deve 
ser criptografada;  

3.1.1.4.27 Capacidade de desinstalar remotamente qualquer software 
instalado nas máquinas clientes;  

3.1.1.4.28 Deve permitir a realocação de máquinas novas na rede para um 
determinado grupo sem ter um agente ou endpoint instalado 
utilizando os seguintes parâmetros: 

3.1.1.4.28.1 Nome do computador;  
3.1.1.4.28.2 Nome do domínio;  
3.1.1.4.28.3 Domínio do DNS; 
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3.1.1.4.28.4 Range de IP;  
3.1.1.4.28.5 Unidade organizacional do Active Directory;  
3.1.1.4.28.6 Grupo de Active Directory;  
3.1.1.4.28.7 Sistema Operacional;  
3.1.1.4.28.8 Máquina virtual;  
3.1.1.4.28.9 Segmento de nuvem;  

3.1.1.4.29 Capacidade de executar a regra de realocação das seguintes 
formas:  

3.1.1.4.29.1 Executar apenas uma vez para cada dispositivo;  
3.1.1.4.29.2 Executar apenas uma vez para cada dispositivo, a 

cada instalação do Agente de Rede da solução endpoint; 
3.1.1.4.29.3 Regra funcionar permanentemente; 

3.1.1.4.30 Deve encontrar computadores na rede através de no mínimo três 
formas: Domínio, Active Directory e subredes;  

3.1.1.4.31 Capacidade de importar a estrutura do Active Directory para 
descobrimento de máquinas;  

3.1.1.4.32 Capacidade de monitorar diferentes subnets de rede a fim de 
encontrar máquinas novas para serem adicionadas à proteção;  

3.1.1.4.33 Capacidade de monitorar grupos de trabalhos já existentes e 
quaisquer grupos de trabalho que forem criados na rede, a fim de 
encontrar máquinas novas para serem adicionadas a proteção;  

3.1.1.4.34 Capacidade de, assim que detectar máquinas novas no Active 
Directory, subnets ou grupos de trabalho, automaticamente 
importar a máquina para a estrutura de proteção da console e 
verificar se possui o antivírus instalado. Caso não possua, deve 
instalar o antivírus automaticamente;  

3.1.1.4.35 Capacidade de agrupamento de máquina por características 
comuns entre as mesmas, por exemplo: agrupar todas as 
máquinas que não tenham o antivírus instalado, agrupar todas as 
máquinas que não receberam atualização nos últimos 02 dias, etc;  

3.1.1.4.36 Listar em um único local, todos os computadores não gerenciados 
na rede; 

3.1.1.4.37 Capacidade de definir políticas de configurações diferentes por 
grupos de estações, permitindo que sejam criados subgrupos e 
com função de herança de políticas entre grupos e subgrupos;  

3.1.1.4.38 Deve fornecer as seguintes informações dos computadores:  
3.1.1.4.38.1 Se o antivírus está instalado;  
3.1.1.4.38.2 Se o antivírus está iniciado;  
3.1.1.4.38.3 Se o antivírus está atualizado;  
3.1.1.4.38.4 Minutos/horas desde a última conexão da máquina 

com o servidor administrativo;  
3.1.1.4.38.5 Minutos/horas desde a última atualização de 

vacinas;  



 

29 
  

3.1.1.4.38.6 Data e horário da última verificação executada na 
máquina;  

3.1.1.4.38.7 Versão do antivírus instalado na máquina;  
3.1.1.4.38.8 Se é necessário reiniciar o computador para aplicar 

mudanças;  
3.1.1.4.38.9 Data e horário de quando a máquina foi ligada;  
3.1.1.4.38.10 Quantidade de vírus encontrados (contador) na 

máquina;  
3.1.1.4.38.11 Nome do computador;  
3.1.1.4.38.12 Domínio ou grupo de trabalho do computador;  
3.1.1.4.38.13 Data e horário da última atualização de vacinas;  
3.1.1.4.38.14 Sistema operacional com Service Pack;  
3.1.1.4.38.15 Quantidade de processadores;  
3.1.1.4.38.16 Quantidade de memória RAM;  
3.1.1.4.38.17 Usuário(s) logado(s) naquele momento;  
3.1.1.4.38.18 Endereço IP;  
3.1.1.4.38.19 Vulnerabilidades de aplicativos instalados na 

máquina;  
3.1.1.4.38.20 Atualizações do Windows Updates instaladas; 
3.1.1.4.38.21 Aplicativos instalados, inclusive aplicativos de 

terceiros, contendo no mínimo: histórico de instalação, data 
e hora que o software foi instalado, e data e hora que os 
softwares foram removidos; 

3.1.1.4.38.22 Informação completa de hardware contendo no 
mínimo: processadores, memória, adaptadores de vídeo, 
discos de armazenamento, adaptadores de áudio, 
adaptadores de rede, monitores e drives de CD/DVD; 

3.1.1.4.38.23 Capacidade de reconectar máquinas clientes ao 
servidor administrativo mais próximo, baseado em regras de 
conexão como: alteração de gateway padrão, alteração de 
subrede, alteração de domínio, alteração de servidor DHCP, 
alteração de servidor DNS, alteração de servidor WINS, 
alteração de subrede, resolução de nome, disponibilidade de 
endereço de conexão SSL; 

3.1.1.4.39 Capacidade de instalar outros servidores administrativos para 
balancear a carga e otimizar tráfego de link entre sites diferentes;  

3.1.1.4.40 Capacidade de relacionar servidores em estrutura de hierarquia 
para obter relatórios sobre toda a estrutura de antivírus;  

3.1.1.4.41 Capacidade de eleger qualquer computador cliente como 
repositório de vacinas e de pacotes de instalação, sem que seja 
necessária a instalação de um servidor administrativo completo, 
onde outras máquinas clientes irão atualizar-se e receber pacotes 
de instalação, a fim de otimizar tráfego da rede;  
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3.1.1.4.42 Capacidade de fazer deste repositório de vacinas um gateway para 
conexão com o servidor de administração, para que outras 
máquinas que não consigam conectar-se diretamente ao servidor 
possam usar este gateway para receber e enviar informações ao 
servidor administrativo;  

3.1.1.4.43 Capacidade de realizar atualização incremental de vacinas nos 
computadores clientes;  

3.1.1.4.44 Capacidade de baixar novas versões do antivírus direto pela 
console de gerenciamento, sem a necessidade de importá-los 
manualmente;  

3.1.1.4.45 Deve permitir a configuração de senha no endpoint e configurar 
quando que será necessário utilizá-la, por exemplo: Solicitar senha 
quando alguma tarefa de escaneamento for criada localmente no 
endpoint; 

3.1.1.4.46 Deve permitir bloquear as configurações do antivírus instalado nas 
estações e servidores da rede de maneira que o usuário não 
consiga alterá-las;  

3.1.1.4.47 Capacidade de reportar vulnerabilidades de softwares presentes 
nos computadores;  

3.1.1.4.48 Capacidade de listar updates nas máquinas com o respectivo link 
para download;  

3.1.1.4.49 Deve permitir, por meio da console de gerenciamento, extrair um 
artefato em quarentena de um cliente sem a necessidade de um 
servidor ou console de quarentena adicional;  

3.1.1.4.50 Deve ter uma quarentena na própria console de gerenciamento, 
permitindo baixar um artefato ou enviar direto para análise do 
fabricante;  

3.1.1.4.51 Deve armazenar localmente e enviar ao servidor de gerência a 
ocorrência de vírus com os seguintes dados, no mínimo: nome do 
vírus, nome do arquivo infectado, data e hora da detecção, nome 
da máquina ou endereço IP, ação realizada.  

3.1.1.4.52 Capacidade de configurar políticas móveis para que quando um 
computador cliente estiver fora da estrutura de proteção possa 
atualizar-se via internet;  

3.1.1.4.53 Capacidade de herança de tarefas e políticas na estrutura 
hierárquica de servidores administrativos da rede;  

3.1.1.4.54 Capacidade de habilitar automaticamente uma política caso ocorra 
uma epidemia na rede (baseado em quantidade de vírus 
encontrados em determinado intervalo de tempo);  

3.1.1.4.55 Deve através de opções de optimizações fazer com que o 
computador gerenciado conceda recursos à outras aplicações, 
mantendo o antivírus ativo, porém sem comprometer o 
desempenho do computador;  
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3.1.1.4.56 Permitir fazer uma verificação rápida ou detalhada de um 
dispositivo removível assim que conectado no computador;  

3.1.1.4.57 Capacidade de ligar máquinas via Wake on Lan para realização de 
tarefas (varredura, atualização, instalação), inclusive de máquinas 
que estejam em subnets diferentes do servidor da rede;  

3.1.1.4.58 Deve criar um backup de todos os arquivos deletados em 
computadores para que possa ser restaurado através de comando 
na Console de administração;  

3.1.1.4.59 Capacidade de realizar inventário de hardware e de aplicativos de 
todas as máquinas clientes;  

3.1.1.4.60 Capacidade de diferenciar máquinas virtuais de máquinas físicas;  
3.1.1.4.61 Deve ser capaz de configurar quais eventos serão armazenados 

localmente, nos eventos do windows ou ainda se serão mostrados 
na tela para o colaborador, sejam estes eventos informativos, de 
alertas ou de erros;  

3.1.1.4.62 Capacidade de enviar e-mails para contas específicas em caso de 
algum evento;  

3.1.1.4.63 Capacidade de gerar traps SNMP para monitoramento de eventos;  
3.1.1.4.64 Capacidade de exportar relatórios para os seguintes tipos de 

arquivos: PDF, XLS e HTML;  
3.1.1.4.65 Possuir, no mínimo, 50 (cinquenta) relatórios pré-configurados na 

console de gerenciamento da solução;  
3.1.1.4.66 Capacidade de customizar relatórios de acordo com preferência do 

cliente nos seguintes campos: cabeçalho do relatório, logotipo do 
cliente; 

3.1.1.4.67 Capacidade de gerar tarefa com agendamento de envio de 
relatório por E-mail;  

3.1.1.4.68 Capacidade de gerar tarefa de agendamento de envio de relatório 
para Pasta Compartilhada na rede;  

3.1.1.4.69 Possuir informações estatísticas na console de gerenciamento 
com, no mínimo, as seguintes informações: status da proteção, 
informações de implementação, atualizações, ameaças, 
informação Geral e atualizações das Aplicações.  

3.1.1.4.70 Possibilitar customização de visualização das estatísticas 
diretamente na console. 

3.1.2 Proteção para Estações de Trabalho Windows 
3.1.2.1 Ser compatível com as plataformas 32-bits e 64-bits dos sistemas 

operacionais Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e 
Windows 11. 
 

3.1.2.2 Características da solução de proteção para estação de trabalho Windows: 
3.1.2.2.1 Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-

malware, dentre outros) que verifique qualquer arquivo criado, 
acessado ou modificado; 
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3.1.2.2.2 Antivírus de Web (módulo para verificação de sites e downloads 
contra vírus);  

3.1.2.2.3 Deve verificar se os links estão listados no banco de dados de links 
maliciosos e de banco de dados de links de phishing;  

3.1.2.2.4 Deve ser capaz de efetuar análise heurística para detecção de links 
de phishing e vírus;  

3.1.2.2.5 Antivírus de E-mail (módulo para verificação de e-mails recebidos 
e enviados, assim como seus anexos);  

3.1.2.2.6 Proteção contra Ameaças de Rede (módulo de verificação de 
atividades suspeitas na rede) deve ser capaz de detectar 
comportamento de MAC Spoofing, podendo ser configurado 
para:  

3.1.2.2.6.1 Não rastrear ataques de MAC Spoofing;  
3.1.2.2.6.2 Notificar sobre todas as características de atividade de 

ataques de Mac Spoofing ou;  
3.1.2.2.6.3 Bloquear todas as características de atividade de ataques de 

MAC Spoofing;  
3.1.2.2.7 Firewall com IDS (Sistema de detecção de intrusos):  

3.1.2.2.7.1 O módulo de Firewall deve permitir que se configure regras 
de rede para aplicativos por meio da adição de aplicações a 
grupos pré-definidos tais como: Confiáveis, Baixa Restrição, 
Alta Restrição e Não Confiável;  

3.1.2.2.7.2 Proteção contra ameaças utilizando de exploração BadUSB;  
3.1.2.2.8 Mecanismo de Remediação:  

3.1.2.2.8.1 Deve ter a capacidade de reverter toda a atividade de um 
aplicativo classificado como malware;  

3.1.2.2.9 Prevenção de Exploit:  
3.1.2.2.9.1 Deve ser capaz de bloquear a atividade de malware 

explorando as vulnerabilidades de software;  
3.1.2.2.10 Prevenção de Intrusão do Host:  

3.1.2.2.10.1 Deve ser capaz de monitorar e regular as atividades 
de aplicativos no sistema;  

3.1.2.2.11 Detecção de Comportamento:  
3.1.2.2.11.1 Componente capaz de detectar ameaças com base 

na análise do comportamento dos aplicativos.  
3.1.2.2.11.2 Deve ser capaz de detectar eficientemente ameaças 

complexas como ransomware.  
3.1.2.2.11.3 Deve prover proteção de pastas compartilhadas 

contra criptografia externa;  
3.1.2.2.12 Integração com o Antimalware Scan Interface da Microsoft (AMSI); 
3.1.2.2.13 Possuir Controle de dispositivos externos. Deve permitir que o 

controle seja executado por:  
3.1.2.2.13.1 Tipo de dispositivos;  
3.1.2.2.13.2 Barramentos de conexão;  
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3.1.2.2.13.3 Dispositivos confiáveis: Deve permitir a adição de 
dispositivos através de busca por ID, MODELO e MÁSCARA 
DE ID; 

3.1.2.2.14 Possuir controle de acesso a sites por categoria;  
3.1.2.2.15 Possuir, no mínimo, 25 (vinte e cinco) categorias de sites pré-

configuradas, incluindo:  
3.1.2.2.15.1 Lojas virtuais;  
3.1.2.2.15.2 Bancos;  
3.1.2.2.15.3 Sistemas de pagamento;  
3.1.2.2.15.4 Criptomoedas e mineração;  
3.1.2.2.15.5 E-mail baseado na Web;  
3.1.2.2.15.6 Redes sociais;  
3.1.2.2.15.7 Chats, fóruns, IM; 
3.1.2.2.15.8 Blogs;  
3.1.2.2.15.9 Sites de encontros;  
3.1.2.2.15.10 Religiões, associações religiosas;  
3.1.2.2.15.11 Busca de emprego;  
3.1.2.2.15.12 Armas, explosivos, pirotecnia;  
3.1.2.2.15.13 Mídia de notícias;  
3.1.2.2.15.14 Torrents;  
3.1.2.2.15.15 Compartilhamento de arquivos;  
3.1.2.2.15.16 Áudio, vídeo;  
3.1.2.2.15.17 Anonimizadores;  
3.1.2.2.15.18 Banners;  
3.1.2.2.15.19 Linguagem explícita, obscenidades;  
3.1.2.2.15.20 Violência;  
3.1.2.2.15.21 Jogos de computador;  
3.1.2.2.15.22 Conteúdo adulto;  
3.1.2.2.15.23 Álcool, tabaco, drogas;  
3.1.2.2.15.24 Jogo, loterias, apostas;  
3.1.2.2.15.25 Restrições legais regionais.  

3.1.2.2.16 Capacidade de customização de acesso a sites com, no mínimo, 
as seguintes maneiras:  

3.1.2.2.16.1 Controle de acesso a sites por horário;  
3.1.2.2.16.2 Controle de acesso a sites por usuários;  
3.1.2.2.16.3 Controle de acesso a websites por dados, como por 

exemplo: Bloquear websites com conteúdo de vídeo e áudio;  
3.1.2.2.17 Possuir controle de execução de aplicativos. Este módulo deve 

possibilitar configurar:  
3.1.2.2.17.1 Modo de controle: Lista de bloqueio ou Lista de 

permissão; 
3.1.2.2.17.2 Ação: Testar regras ou aplicar regras;  

3.1.2.2.18 Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos 
instalados;  
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3.1.2.2.19 Possuir Autodefesa contraataques aos serviços e processos do 
antivírus no endpoint;  

3.1.2.2.20 Capacidade de escolher quais módulos serão instalados tanto na 
instalação local quanto na instalação remota. Deve possuir, como 
opção de instalação, no mínimo os módulos:  

3.1.2.2.20.1 Detecção de Comportamento;  
3.1.2.2.20.2 Prevenção de Exploit;  
3.1.2.2.20.3 Mecanismo de Remediação;  
3.1.2.2.20.4 Prevenção de Intrusão do Host;  
3.1.2.2.20.5 Proteção Contra Ameaças ao Correio;  
3.1.2.2.20.6 Proteção Contra Ameaças da Web;  
3.1.2.2.20.7 Proteção Contra Ameaças à Rede;  
3.1.2.2.20.8 Firewall;  
3.1.2.2.20.9 Prevenção contra ataque BadUSB;  
3.1.2.2.20.10 Provedor de proteção AMSI;  
3.1.2.2.20.11 Controle da Web;  
3.1.2.2.20.12 Controle de Aplicativos;  
3.1.2.2.20.13 Controle de Dispositivos;  

3.1.2.2.21 Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro 
fabricante que possa causar incompatibilidade, bloqueando a 
instalação;  

3.1.2.2.22 Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente 
verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus deve 
analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa 
decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo;  

3.1.2.2.23 O Endpoint deve possuir opção para rastreamento por linha de 
comando, parametrizável, com opção de limpeza;  

3.1.2.2.24 Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de 
exclusão, a fim de excluí-los da verificação. Capacidade, também, 
de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto 
do antivírus, por exemplo: “Win32.Trojan.banker”, para que 
qualquer objeto detectado com o veredicto escolhido seja 
ignorado;  

3.1.2.2.25 Capacidade de adicionar aplicativos a uma lista de “aplicativos 
confiáveis”, onde as atividades de rede, atividades de disco e 
acesso ao registro do Windows não serão monitoradas;  

3.1.2.2.26 Possibilidade de desabilitar automaticamente varreduras 
agendadas quando o computador estiver funcionando a partir de 
baterias (notebooks);  

3.1.2.2.27 Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas 
caso outros aplicativos necessitem de mais recursos de memória 
ou processamento;  

3.1.2.2.28 Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados;  
3.1.2.2.29 Capacidade de verificar objetos usando heurística;  
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3.1.2.2.30 Capacidade de agendar uma pausa na verificação;  
3.1.2.2.31 Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um 

aplicativo for iniciado;  
3.1.2.2.32 As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada 

aos usuários independentemente do nível das ameaças 
encontradas;  

3.1.2.2.33 Ter a capacidade de fazer detecções por comportamento, 
identificando ameaças avançadas sem a necessidade de 
assinaturas;  

3.1.2.2.34 Deve permitir a filtragem de conteúdo de URL avançada efetuando 
a classificação dos sites em categorias;  

3.1.2.2.35 O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente 
perigoso, deve:  

3.1.2.2.35.1 Bloquear acesso ao objeto;  
3.1.2.2.35.2 Deletar o objeto;  
3.1.2.2.35.3 Realizar a limpeza do objeto;  
3.1.2.2.35.4 Em caso positivo de limpeza deve restaurar o objeto 

para uso;  
3.1.2.2.36 Em caso negativo de limpeza deve mover para quarentena ou 

apagar; 
3.1.2.2.37  Anteriormente a qualquer tentativa de limpeza ou exclusão 

permanente, o antivírus deve realizar um backup do objeto;  
3.1.2.2.38 Capacidade de verificar e-mails recebidos e enviados nos 

protocolos POP3, IMAP, NNTP e SMTP, assim como conexões 
criptografadas (SSL) para POP3 e IMAP (SSL);  

3.1.2.2.39 Possuir extensão para Microsoft Outlook e Thunderbird, com a 
possibilidade de escaneamento de 3 (três) maneiras distintas:  

3.1.2.2.39.1 Realizar varredura ao receber a mensagem;  
3.1.2.2.39.2 Realizar varredura quando lê a mensagem;  
3.1.2.2.39.3 Realizar varredura quando envia a mensagem;  

3.1.2.2.40 Capacidade de realizar filtro em anexos de e-mail;  
3.1.2.2.41 Ter capacidade de renomear anexo de e-mail, de acordo com a 

extensão escolhida, por exemplo: .exe, .bat, .cmd, entre outras.  
3.1.2.2.42 Ter capacidade de remover anexo de e-mail, de acordo com a 

extensão escolhida, por exemplo: .exe, .bat, .cmd, entre outras;  
3.1.2.2.43 Capacidade de verificação de corpo e anexos de e-mails usando 

heurística; 
3.1.2.2.44 O antivírus de e-mail, ao encontrar um objeto potencialmente 

perigoso, deve:  
3.1.2.2.44.1 Bloquear o objeto;  
3.1.2.2.44.2 Realizar a limpeza e Deletar o objeto se a limpeza 

falhar;  
3.1.2.2.44.3 Realizar a limpeza do objeto e bloquear se a limpeza 

falhar;  
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3.1.2.2.44.4 Em caso positivo de limpeza deve restaurar o e-mail 
para o usuário;  

3.1.2.2.44.5 Em  caso negativo de limpeza deve mover para 
quarentena ou apagar;  

3.1.2.2.45  Capacidade de verificar links inseridos em e-mails contra 
phishings;  

3.1.2.2.46 Capacidade de verificar tráfego nos browsers: Internet Explorer, 
Firefox, Google Chrome e Opera;  

3.1.2.2.47 Caso seja identificado código malicioso no e-mail o mesmo deve 
ser mantido em quarentena; 

3.1.2.2.48 Capacidade de verificação de tráfego http, https e qualquer script 
do Windows Script Host (JavaScript, Visual Basic Script, etc), 
usando heurística;  

3.1.2.2.49 Na verificação de tráfego web, caso encontrado código malicioso 
o programa deve:  

3.1.2.2.49.1 Perguntar o que fazer;  
3.1.2.2.49.2 Bloquear o acesso e informar sobre a ação com uma 

mensagem;  
3.1.2.2.49.3 Permitir o acesso ao objeto;  

3.1.2.2.50 Capacidade de alterar as portas monitoradas pelos módulos de 
Web e E-mail;  

3.1.2.2.51 Deve ter suporte total ao protocolo IPV6;  
3.1.2.2.52 . O antivírus de web deve realizar a verificação de, no mínimo, duas 

maneiras diferentes, sob escolha do administrador:  
3.1.2.2.53 Verificação on-the-fly, onde os dados são verificados 

enquanto são recebidos em tempo real;  
3.1.2.2.54 Verificação de buffer, onde os dados são recebidos e 

armazenados para posterior verificação;  
3.1.2.2.55 Possibilidade de adicionar sites da web em uma lista de exclusão, 

onde não serão verificados pelo antivírus de web;  
3.1.2.2.56 Deve possuir módulo que analise as ações de cada aplicação em 

execução no computador, gravando as ações executadas e 
comparando-as com sequências características de atividades 
perigosas. Tais registros de sequências devem ser atualizados 
juntamente com as vacinas;  

3.1.2.2.57 Deve possuir módulo que analise cada macro de VBA executada, 
procurando por sinais de atividade maliciosa;  

3.1.2.2.58 Deve possuir módulo que analise qualquer tentativa de edição, 
exclusão ou gravação do registro, de forma que seja possível 
escolher chaves específicas para serem monitoradas e/ou 
bloqueadas;  

3.1.2.2.59 Deve possuir módulo de bloqueio de Phishing, com atualizações 
incluídas nas vacinas, obtidas pelo Anti-Phishing Working Group 
(http://www.antiphishing.org/);  
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3.1.2.2.60 Capacidade de distinguir diferentes subnets e conceder opção de 
ativar ou não o firewall para uma subnet específica;  

3.1.2.2.61 Deve possuir módulo IDS (Intrusion Detection System) para 
proteção contra port scans e exploração de vulnerabilidades de 
softwares. A base de dados de análise deve ser atualizada 
juntamente com as vacinas;  

3.1.2.2.62 O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de 
regras: 

3.1.2.2.62.1 Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá 
escolher portas, protocolos ou direções de conexão a 
serem bloqueadas/permitidas;  

3.1.2.2.62.2 Filtragem por aplicativo: onde o administrador 
poderá escolher qual aplicativo, grupo de aplicativo, 
fabricante de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de 
aplicativo terá acesso a rede, com a possibilidade de 
escolher quais portas e protocolos poderão ser utilizados;  

3.1.2.2.63 Deve possuir módulo que habilite ou não o funcionamento dos 
seguintes dispositivos externos, no mínimo:  

3.1.2.2.63.1 Discos de armazenamento locais;  
3.1.2.2.63.2 Armazenamento removível;  
3.1.2.2.63.3 Impressoras;  
3.1.2.2.63.4 CD/DVD; 
3.1.2.2.63.5 Modems;  
3.1.2.2.63.6 Dispositivos multifuncionais;   
3.1.2.2.63.7 Leitores de smart card;  
3.1.2.2.63.8 Dispositivos de sincronização via ActiveSync;  
3.1.2.2.63.9 Wi-Fi;  
3.1.2.2.63.10 Adaptadores de rede externos;  
3.1.2.2.63.11 Dispositivos portáteis (MTP);  
3.1.2.2.63.12 Dispositivos Bluetooth;  
3.1.2.2.63.13 Câmeras e Scanners. 

3.1.2.2.64 Deve possuir módulo que habilite ou não o funcionamento das 
seguintes conexões, no mínimo: 

3.1.2.2.64.1  Infravermelho;  
3.1.2.2.64.2 Porta Serial;  
3.1.2.2.64.3 Porta Paralela;  
3.1.2.2.64.4 USB;  
3.1.2.2.64.5 FireWire;  
3.1.2.2.64.6 PCMCIA;  

3.1.2.2.65 Capacidade de liberar acesso a um dispositivo e usuários por um 
período de tempo específico, sem a necessidade de desabilitar a 
proteção e o gerenciamento central ou de intervenção local do 
administrador na máquina do usuário;  
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3.1.2.2.66 Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos de 
armazenamento externo por usuário, este podendo ser vinculado 
há um usuário do Active Directory;  

3.1.2.2.67 Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos de 
armazenamento externo por agendamento;  

3.1.2.2.68 Capacidade de habilitar “logging” em dispositivos removíveis tais 
como Pendrive, Discos externos, entre outros;  

3.1.2.2.69 Capacidade de configurar novos dispositivos por Class 
ID/Hardware ID;  

3.1.2.2.70 Capacidade de limitar a execução de aplicativos por hash SHA-256, 
nome do arquivo, versão do arquivo, nome do aplicativo, versão 
do aplicativo, fabricante/desenvolvedor, categoria, por exemplo: 
navegadores, gerenciador de download, jogos, aplicação de acesso 
remoto;  

3.1.2.2.71 Capacidade de bloquear execução de aplicativo que está em 
armazenamento externo;  

3.1.2.2.72 Capacidade de limitar o acesso dos aplicativos a recursos do 
sistema, como chaves do registro e pastas/arquivos do sistema, 
por categoria, fabricante ou nível de confiança do aplicativo;  

3.1.2.2.73 Capacidade de, em caso de epidemia, ativar política alternativa 
onde qualquer configuração possa ser alterada, desde regras de 
firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso à web;  

3.1.2.2.74 Capacidade de, caso o computador cliente saia da rede 
corporativa, ativar política alternativa onde qualquer configuração 
possa ser alterada, desde regras de firewall até controle de 
aplicativos, dispositivos e acesso à web; 

3.1.2.2.75 O controle de aplicações deve ter a capacidade de criar regras 
seguindo os seguintes modos de operação:  

3.1.2.2.75.1 Black list: Permite a execução de qualquer aplicação, 
exceto pelas especificadas por regras;  

3.1.2.2.75.2 White list: Impede a execução de qualquer aplicação, 
exceto pelas especificadas por regras.  

3.1.2.2.76 Capacidade de voltar ao estado anterior do sistema operacional 
após um ataque de malware;  

3.1.2.2.77 Bloquear atividade de malware explorando vulnerabilidades em 
softwares de terceiros;  

3.1.2.2.78 Capacidade de detectar anomalias no comportamento de um 
software, usando análise heurística e aprendizado de máquina 
(machine learning);  

3.1.2.2.79 Capacidade de integração com o Windows Defender Security 
Center;  

3.1.2.2.80 Capacidade de detecção de arquivos maliciosos executados em 
Subsistema Windows para Linux (WSL);  
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3.1.2.2.81 Deve possuir módulo que monitora e bloqueia atividades 
potencialmente maliciosas, baseado no comportamento do 
usuário e Machine Learning;  

3.1.2.2.82 O módulo deve ser capaz de agir nos seguintes estados:  
3.1.2.2.83 Aprendizado: coleta informações sobre as atividades executadas 

pelo usuário;  
3.1.2.2.83.1 Bloqueio: bloqueia as atividades potencialmente 

maliciosas que não sejam compatíveis com a rotina do 
usuário;  

3.1.2.2.83.2 Notificação: notifica sobre as atividades 
potencialmente maliciosas que não sejam compatíveis 
com a rotina do usuário;  

3.1.2.2.84 Possuir suporte à tecnologia AM-PPL (Processo protegido leve do 
antimalware) para o sistema operacional Windows Server 2019; 

3.1.2.2.85 Deve ter suporte à arquivos de terceiros para gerenciamento 
através de REST API;  

3.1.2.2.86 Possuir a capacidade de monitoramento das atividades de um 
usuário na internet. 

3.1.3 Estações Mac OS X 
3.1.3.1 Compatibilidade de instalação nos seguintes sistemas operacionais:  

3.1.3.1.1 MacOS Sierra 10.12  ou superiores;  
3.1.3.1.2 MacOS Catalina 10.15 ou  superiores; 
3.1.3.1.3 MacOs Big Sur 11 ou  superiores; 
3.1.3.1.4 MacOS Monterey 12 ou  superiores; 

3.1.3.2 Características da solução de proteção para estação de trabalho Mac: 
3.1.3.2.1 Deve prover proteção residente para arquivos (anti-spyware, anti-

trojan, anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo no 
momento de acesso e alteração, durante o acesso ou durante a 
execução;  

3.1.3.2.2 Possuir módulo de web-antivírus para proteger contra ameaças 
durante navegação na internet com possibilidade de analisar 
endereços https; 

3.1.3.2.3 Possuir módulo de bloqueio a ataques na rede;  
3.1.3.2.4 Possibilidade de bloquear a comunicação entre a máquina 

atacante e os demais computadores por tempo definido pelo 
administrador;  

3.1.3.2.5 Capacidade de criar exclusões para computadores que não devem 
ser monitorados pelo módulo de bloqueio à ataques na rede;  

3.1.3.2.6 Possibilidade de importar uma chave no pacote de instalação;  
3.1.3.2.7 Deve possuir suportes a notificações utilizando o Growl 

(gerenciador de notificação);  
3.1.3.2.8 Capacidade de escolher de quais módulos serão instalados, tanto 

na instalação local quanto na instalação remota;  
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3.1.3.2.9 A instalação e primeira execução do produto deve ser feita sem 
necessidade de reinicialização do computador, de modo que o 
produto funcione com toda sua capacidade;  

3.1.3.2.10 Capacidade de varrer a quarentena automaticamente após cada 
atualização de vacinas;  

3.1.3.2.11 Deve possuir Proteção avançada contra ameaças. Este módulo 
deve utilizar-se da infraestrutura de serviços on-line do fabricante, 
tornando mais rápida a reação a ameaças recentes e reduzindo o 
risco de detecções de falsos positivos;  

3.1.3.2.12 Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de 
exclusão, a fim de excluí-los da verificação. Capacidade, também, 
de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto 
do antivírus, por exemplo: “Win32.Trojan.banker”, para que 
qualquer objeto detectado com o veredicto escolhido seja 
ignorado;  

3.1.3.2.13 Possibilidade de desabilitar automaticamente varreduras 
agendadas quando o dispositivo estiver funcionando a partir de 
baterias;  

3.1.3.2.14 Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente 
verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus deve 
analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa 
decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo;  

3.1.3.2.15 Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados;  
3.1.3.2.16 Capacidade de verificar objetos usando heurística;  
3.1.3.2.17 Capacidade de agendar uma pausa na verificação;  
3.1.3.2.18 O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente 

perigoso, deve:  
3.1.3.2.18.1 Perguntar o que fazer;  
3.1.3.2.18.2 Bloquear o objeto;  
3.1.3.2.18.3 Deletar o objeto;  
3.1.3.2.18.4 Realizar a limpeza do objeto;  
3.1.3.2.18.5 Em caso positivo de limpeza deve restaurar o objeto;  
3.1.3.2.18.6 Em caso negativo de limpeza deve mover para 

quarentena ou apagar.  
3.1.3.2.19 Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão 

permanente, o antivírus deve realizar um backup do objeto;  
3.1.3.2.20 Capacidade de verificar arquivos de formato de e-mail;  
3.1.3.2.21 Possibilidade de trabalhar com o produto pela linha de comando, 

com no mínimo opções para atualizar as vacinas, iniciar uma 
varredura, para o antivírus e iniciar o antivírus pela linha de 
comando;  

3.1.3.2.22 As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada 
aos usuários independentemente do nível das ameaças 
encontradas;  
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3.1.3.2.23 Capacidade de voltar para a base de dados de vacina anterior;  
3.1.3.2.24 Capacidade de ser instalado, removido e administrado pela mesma 

console de gerenciamento da solução de proteção para Windows. 
3.1.4 Proteção para servidores Windows e LINUX: 

3.1.4.1 Compatibilidade de instalação com os seguintes sistemas 
operacionais, plataformas 64 bits: 

3.1.4.1.1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard; 
3.1.4.1.2 Microsoft Windows Server 2016 Standard; 
3.1.4.1.3 Microsoft Windows Server 2019 Standard; 
3.1.4.1.4 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter; 
3.1.4.1.5 Ubuntu 18.04 LTS ou superiores; 
3.1.4.1.6 CentOs 6.7 e superiores; 
3.1.4.1.7 Debian GNU / LINUX 9.4 e superiores; 

3.1.4.2 Antivírus de arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-
malware) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou 
modificado;  

3.1.4.2.1 As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada 
aos usuários independentemente do nível das ameaças 
encontradas;  

3.1.4.3 Deve ser capaz de:  
3.1.4.3.1 Em servidores Windows, ao detectar uma ameaça em 

arquivo deve permitir as seguintes ações: desinfectar e 
excluir se a desinfecção falhar, desinfectar e bloquear se a 
desinfecção falhar e bloquear; 

3.1.4.3.2 Em servidores Linux, ao detectar uma ameaça em arquivo 
deve permitir ações primárias e secundárias com, pelo 
menos, as opções: desinfectar, remover, tomar uma ação 
recomendada e bloquear; 

  

3.1.4.4 Possuir Auto defesa contra-ataques aos serviços e processos do 
antivírus no endpoint;  

3.1.4.5 Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 
3.1.4.6 Em servidores Windows deve ter a capacidade de escolher quais 

módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto na 
instalação remota;  

3.1.4.7 Capacidade de configurar e gerenciar (adicionar/excluir) a permissão 
de acesso às funções do antivírus com, no mínimo, opções para as 
seguintes funções:  

3.1.4.7.1 Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou 
resumir tarefas); 

3.1.4.7.2 Gerenciamento de tarefa (criar ou excluir tarefas de 
verificação);  

3.1.4.7.3 Leitura de configurações;  
3.1.4.7.4 Modificação de configurações;  
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3.1.4.7.5 Gerenciamento de Backup e Quarentena;  
3.1.4.7.6 Visualização de relatórios;  
3.1.4.7.7 Gerenciamento de relatórios;  
3.1.4.7.8 Gerenciamento de chaves de licença;  

3.1.4.8 Módulo de proteção contra ransomware, específico para a linha de 
servidores, com a capacidade de bloquear a criptografia de arquivos 
em pastas compartilhadas, após a execução de um malware em um 
dispositivo que possua o mapeamento da pasta;  

3.1.4.9 Em servidores Windows deve bloquear atividade de malware 
explorando vulnerabilidades em softwares de terceiros;  

3.1.4.10 Capacidade de detectar anomalias no comportamento de um 
software, usando análise heurística e aprendizado de máquina 
(machine learning);  

3.1.4.11 Em servidores Windows deve ter a capacidade de separadamente 
selecionar o número de processos que irão executar funções de 
varredura em tempo real, o número de processos que executarão a 
varredura sob demanda e o número máximo de processos que podem 
ser executados no total;  

3.1.4.12 Bloquear malwares tais como Cryptlockers mesmo quando o 
ataque vier de um computador sem antivírus na rede;  

3.1.4.13 Capacidade de resumir automaticamente tarefas de verificação que 
tenham sido paradas por anormalidades (queda de energia, erros);  

3.1.4.14 Em servidor Windows deve ter a capacidade de automaticamente 
pausar e não iniciar tarefas agendadas caso o servidor esteja em 
rodando com fonte ininterrupta de energia (uninterruptible Power 
supply – UPS);  

3.1.4.15 Em caso de erros deve ter capacidade de criar logs e traces 
automaticamente, sem necessidade de outros softwares;  

3.1.4.16 Capacidade de configurar níveis de verificação diferentes para cada 
pasta, grupo de pastas ou arquivos do servidor;  

3.1.4.17 Capacidade de bloquear acesso ao servidor de máquinas infectadas 
e quando uma máquina tenta gravar um arquivo infectado no 
servidor;  

3.1.4.18 Capacidade de criar uma lista de máquina que nunca serão 
bloqueadas mesmo quando infectadas;  

3.1.4.19 Em servidores Windows deve ter a capacidade de detecção de 
presença de antivírus de outro fabricante que possa causar 
incompatibilidade, bloqueando a instalação;  

3.1.4.20 Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de 
exclusão, a fim de excluí-los da verificação. Capacidade, também, de 
adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto do 
antivírus, por exemplo: “Win32.Trojan.banker”, para que qualquer 
objeto detectado com o veredicto escolhido seja ignorado;  
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3.1.4.21 Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas 
caso outros aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou 
processamento;  

3.1.4.22 Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente 
verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus deve 
analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa decisão 
e não tomar a partir da extensão do arquivo;  

3.1.4.23 Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados;  
3.1.4.24 Em servidores Windows deve ter a capacidade de escolher qual tipo 

de objeto composto será verificado (ex: arquivos comprimidos, 
arquivos auto descompressores, .PST, arquivos compactados por 
compactadores binários);  

3.1.4.25 Capacidade de verificar objetos usando heurística;  
3.1.4.26 Em Servidores Windows deve ter a capacidade de configurar 

diferentes ações para diferentes tipos de ameaças;  
3.1.4.27 Capacidade de agendar uma pausa na verificação;  
3.1.4.28 Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um 

aplicativo for iniciado; 
3.1.4.29 Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão 

permanente, o antivírus deve realizar um backup do objeto;  
3.1.4.30 Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups 

e arquivos em quarentena; 
3.1.4.31 Possibilidade de escolha da pasta onde arquivos restaurados de 

backup e arquivos serão gravados;  
3.1.4.32 Em servidores Windows deve possuir módulo de analise para cada 

script executado, procurando por sinais de atividade maliciosa. 
3.1.5 Criptografia 

3.1.5.1 O módulo deve ser integrado como solução do Endpoint e permitir o 
gerenciamento pela mesma console; 

3.1.5.2 Compatibilidade de instalação nos seguintes sistemas operacionais, 
plataformas 32 e 64 bits: 

3.1.5.2.1 Microsoft Windows 7 SP1 ou superior; 
3.1.5.2.2 Microsoft Windows 8; 
3.1.5.2.3 Microsoft Windows 8.1; 
3.1.5.2.4 Microsoft Windows 10; 
3.1.5.2.5 Microsoft Windows 11; 

3.1.5.3 O acesso ao recurso criptografado (arquivo, pasta, unidade removível 
ou disco) deve ser garantido mesmo em caso o usuário tenha 
esquecido a senha, através de procedimentos de recuperação;  

3.1.5.4 Utilizar, no mínimo, algoritmo AES com chave de 256 bits;  
3.1.5.5 Capacidade de criptografar completamente o disco rígido da máquina, 

adicionando um ambiente de pré-boot para autenticação do usuário;  
3.1.5.6 Capacidade de utilizar Single Sign-On para a autenticação de pré-boot;  
3.1.5.7 Permitir criar vários usuários de autenticação pré-boot;  
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3.1.5.8 Capacidade de criar um usuário de autenticação pré-boot comum com 
uma senha igual para todas as máquinas a partir da console de 
gerenciamento;  

3.1.5.9 Capacidade de criptografar drives removíveis de acordo com regra 
criada pelo administrador, com as opções:  

3.1.5.9.1 Criptografar somente os arquivos novos que forem copiados 
para o disco removível, sem modificar os arquivos já 
existentes;  

3.1.5.9.2 Criptografar todos os arquivos individualmente;  
3.1.5.9.3 Criptografar o dispositivo inteiro, de maneira que não seja 

possível listar os arquivos e pastas armazenadas;  
3.1.5.9.4 Criptografar o dispositivo em modo portátil, permitindo 

acessar os arquivos em máquinas de terceiros através de 
uma senha;  

3.1.5.10 Capacidade de selecionar pastas e arquivos (por tipo, ou extensão) 
para serem criptografados automaticamente. Nesta modalidade, os 
arquivos devem estar acessíveis para todas as máquinas gerenciadas 
pela mesma console de maneira transparente para os usuários;  

3.1.5.11 Capacidade de criar regras de exclusões para que certos arquivos 
ou pastas nunca sejam criptografados;  

3.1.5.12 Capacidade de selecionar aplicações que podem ou não ter acesso 
aos arquivos criptografados;  

3.1.5.13 Verificar compatibilidade de hardware antes de aplicar a 
criptografia;  

3.1.5.14 Possibilitar estabelecer parâmetros para a senha de criptografia;  
3.1.5.15 Bloquear o reuso de senhas; 
3.1.5.16 Bloquear a senha após um número de tentativas pré-estabelecidas;  
3.1.5.17 Possibilitar o usuário solicitar permissão a determinado arquivo 

criptografado para o administrador mediante templates 
customizados;  

3.1.5.18 Permitir criar exclusões para não criptografar determinados “discos 
rígidos” através de uma busca por nome do computador ou nome do 
dispositivo;  

3.1.5.19 Permitir criptografar as seguintes pastas pré-definidas: “meus 
documentos”, “Favoritos”, “Desktop”, “Arquivos temporários” e 
“Arquivos do outlook”;  

3.1.5.20 Permite utilizar variáveis de ambiente para criptografar pastas 
customizadas;  

3.1.5.21 Capacidade de criptografar arquivos por grupos de extensão com, 
no mínimo, os seguintes grupos pré-definidos: Documentos do office, 
Documentos texto, arquivos de áudio, Vídeo e multimídia, Imagens e 
gráficos e Arquivos compactados;  

3.1.5.22 Permite criar um grupo de extensões de arquivos a serem 
criptografados;  
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3.1.5.23 Capacidade de criar regra de criptografia para arquivos gerados por 
aplicações;  

3.1.5.24 Permitir criptografia de dispositivos móveis mesmo quando o 
endpoint não possuir comunicação com a console de gerenciamento;  

3.1.5.25 Capacidade de deletar arquivos de forma segura após a 
criptografia;  

3.1.5.26 Capacidade de criptografar somente o espaço em disco utilizado;  
3.1.5.27 Deve ter a opção de criptografar arquivos criados a partir de 

aplicações selecionadas pelo administrador;  
3.1.5.28 Capacidade de bloquear aplicações selecionadas pelo 

administrador de acessarem arquivos criptografados;  
3.1.5.29 Deve permitir criptografar somente o espaço utilizado em 

dispositivos removíveis tais como pendrives, HD externo, etc;  
3.1.5.30 Deve ter, no mínimo, as seguintes possibilidades de criptografia em 

dispositivos removíveis: Criptografar toda a unidade removível, 
Criptografar todos os arquivos, Criptografar apenas novos arquivos e 
Descriptografar toda a unidade removível;  

3.1.5.31 Capacidade de criptografar discos utilizando a criptografia BitLocker 
da Microsoft; 

3.1.5.32 Deve ter a opção de utilização de TPM (Trusted Platform Module) 
para criptografia através do BitLocker;  

3.1.5.33 Capacidade de fazer “Hardware encryption”;  
3.1.5.34 Deve ter funcionalidade de obter a chave de criptografia do 

dispositivo criptografado de modo que um administrador possa ter 
acesso remoto ao dispositivo. 

3.1.6 Detecção e resposta 
3.1.6.1 As funcionalidades relacionadas a detecção e resposta solicitadas 

nesse item, devem ser operadas na mesma console de gerenciamento 
da solução de endpoint; 

3.1.6.2 A solução deve oferecer módulo focado em capacidades de EDR 
“Endpoint Detection and Response”, incluindo no mínimo as seguintes 
capacidades: 

3.1.6.2.1 O agente deve ter capacidade de coletar e processar dados relacionadas 
ao contexto da ameaça; 

3.1.6.2.2 Deve fornecer graficamente a visualização da cadeia do ataque; 
3.1.6.2.3 Deve possuir a capacidade de varredura, para identificar a presença de um 

artefato detectado em outros dispositivos na rede, através de indicadores 
de comprometimento (IoC). 

3.1.6.3 A varredura deve oferecer opções de resposta automatizada (sem 
intervenção do administrador), para serem executadas caso o IoC seja 
encontrado em outro dispositivo, com no mínimo as seguintes opções: 

3.1.6.3.1 Isolar o host; 
3.1.6.3.2 Iniciar uma varredura nas áreas críticas; 
3.1.6.3.3 Colocar em quarentena o objeto; 
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3.1.7 A solução deve criar um report detalhado sobre o incidente, tendo a 
capacidade de incluir no mínimo os seguintes dados: 
3.1.7.1 Detecções provenientes da solução de endpoint; 
3.1.7.2 Processos; 
3.1.7.3 Alterações de registro; 
3.1.7.4 DLLs 
3.1.7.5 Conexões remotas; 
3.1.7.6 Criação de arquivos; 

3.1.8 Varredura por todos os dispositivos executada a partir de indicador de 
comprometimento (IoC) gerado através da solução e importado pelo 
administrador. 

3.1.9 Possibilidade de exportar os indicadores de comprometimento (IoC) gerados 
a partir da solução. 

3.1.10 A solução deve oferecer no mínimo as seguintes opções de resposta: 
3.1.10.1 Prevenir a execução de um arquivo; 
3.1.10.2 Colocar em quarentena um arquivo; 
3.1.10.3 Iniciar uma varredura por IoC; 
3.1.10.4 Parar um processo; 
3.1.10.5 Executar um processo; 

3.1.11 Ferramenta que possibilite o isolamento do host infectado com no mínimo as 
características abaixo: 

3.1.11.1 A opção de isolamento deve estar disponível junto a visualização do 
incidente; 

3.1.11.2 Na configuração padrão, o isolamento deve ser feito de forma granular, 
permitindo o controle do dispositivo pela console administrativa mesmo após 
ativação da regra; 

3.1.11.3 A visualização da cadeia de ataque deve conter informações setorizadas 
por módulos do incidente. 

3.1.12 Deve possuir as seguintes opções de gerenciamento: 
3.1.12.1 Via console administrativa; 
3.1.12.2 Via interface web; 
3.1.12.3 Gerenciamento via linha de comando. 

3.1.13 Deve fornecer a opção de proteger a aplicação por senha. 
3.1.14 A opção de proteção por senha deve permitir especificar uma força mínima 

para a senha da aplicação. 
3.1.15 Gerenciamento de Sistemas 

3.1.15.1 O módulo deve ser integrado como solução do Endpoint e permitir 
o gerenciamento pela mesma console;  

3.1.15.2 Capacidade de criar imagens de sistema operacional remotamente 
e distribuir essas imagens para computadores gerenciados pela 
solução; 

3.1.15.3 Deve possibilitar a utilização de servidores PXE (Preboot eXecution 
Environment) na rede para deploy de imagens;  
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3.1.15.4 Capacidade de detectar softwares de terceiros vulneráveis, criando 
assim um relatório de softwares vulneráveis;  

3.1.15.5 Capacidade de corrigir as vulnerabilidades de softwares, fazendo o 
download centralizado da correção ou atualização e aplicando essa 
correção ou atualização nas máquinas gerenciadas de maneira 
transparente para os usuários;  

3.1.15.6 Capacidade de gerenciar licenças de softwares de terceiros;  
3.1.15.7 Capacidade de registrar mudanças de hardware nas máquinas 

gerenciadas;  
3.1.15.8 Capacidade de gerenciar um inventário de hardware, com a 

possibilidade de cadastro de dispositivos (ex: router, switch, projetor, 
acessório, etc), informando data de compra, local onde se encontra, 
service tag, número de identificação e outros;  

3.1.15.9 Possibilitar fazer distribuição de software de forma manual e 
agendada;  

3.1.15.10 Suportar modo de instalação silenciosa;  
3.1.15.11 Suportar pacotes MSI, exe, bat, cmd e outros padrões de arquivos 

executáveis;  
3.1.15.12 Possibilitar fazer a distribuição através de agentes de atualização;  
3.1.15.13 Utilizar tecnologia multicast para evitar tráfego na rede;  
3.1.15.14 Possibilitar criar um inventário centralizado de imagens;  
3.1.15.15 Capacidade de atualizar o sistema operacional direto da imagem 

mantendo os dados do usuário;  
3.1.15.16 Suporte a Wake-On-Lan para deploy de imagens;  
3.1.15.17 Capacidade de atuar como servidor de atualização do Windows 

podendo fazer deploy de patches;  
3.1.15.18 Suportar modo de teste, podendo atribuir alguns computadores 

para receberem as atualizações de forma automática para avaliação 
de alterações no comportamento;  

3.1.15.19 Capacidade de gerar relatórios de vulnerabilidades e patches;  
3.1.15.20 Possibilitar criar exclusões para aplicação de patch por tipo de 

sistema operacional, Estação de trabalho e Servidor ou por grupo de 
administração;  

3.1.15.21 Permitir iniciar instalação de patch e correções de vulnerabilidades 
ao reiniciar ou desligar o computador;  

3.1.15.22 Permitir baixar atualizações para o computador sem efetuar a 
instalação;  

3.1.15.23 Permitir o administrador instalar somente atualizações aprovadas, 
instalar todas as atualizações (exceto as bloqueadas) ou instalar todas 
as atualizações incluindo as bloqueadas;  

3.1.15.24 Capacidade de instalar correções de vulnerabilidades de acordo 
com a severidade;  

3.1.15.25 Permitir selecionar produtos a serem atualizados pela console de 
gerenciamento;  
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3.1.15.26 Permitir selecionar categorias de atualizações para serem baixadas 
e instaladas, tais como: atualizações de segurança, ferramentas, 
drivers, etc; 

3.1.15.27 Capacidade de adicionar caminhos específicos para procura de 
vulnerabilidades e updates em arquivos;  

3.1.15.28 Capacidade de instalar atualizações ou correções somente em 
computadores definidos, em grupos definidos ou em uma 
porcentagem de computadores conforme selecionado pelo 
administrador;  

3.1.15.29 Capacidade de configurar o reinício do computador após a 
aplicação das atualizações e correções de vulnerabilidades;  

3.1.15.30 Permitir selecionar o idioma das aplicações que serão atualizadas;  
3.1.15.31 Permitir agendar o sincronismo entre a console de gerenciamento 

e os sites da Microsoft para baixar atualizações recentes. 
3.1.16 Suporte técnico especializado, contemplando: 

3.1.16.1 A solução deverá ter suporte ilimitado junto ao Fabricante. 
3.1.16.2 Deverá possibilitar a abertura de chamados de suporte, para no 

mínimo, os seguintes métodos: via telefone, e-mail e/ou "website”, 
com aceitação de solicitações 24 horas por dia, 365 dias por ano; 

3.1.16.3 Deverá disponibilizar suporte técnico por telefone em idioma 
Português, ao menos no horário comercial (9h as 18h). 

3.1.16.4 O fabricante do software deverá manter site na internet em 
português ou inglês que contenha os manuais, atualizações para 
download, instruções, contatos e quaisquer outras informações 
necessárias para o uso e permanente atualização do software.  

3.1.16.5 A CONTRATADA deverá garantir o fornecimento de atualizações de 
software, novas versões, lançadas durante o período de prestação dos 
serviços, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.  

3.1.16.6 A CONTRATADA deverá garantir a atualização da base de 
assinaturas do software, durante o período de prestação dos serviços, 
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

3.1.16.7 Em caso de necessidade de atualização, melhorias, instalação de 
nova versão ou correção, a CONTRATADA deverá prestar suporte 
quanto a essas operações, assim como atuar on-site na 
correspondente instalação, se necessário ou mediante solicitação do 
CONTRATANTE. 

3.2 Instalação da Solução de Proteção para Endpoints com EDR 
3.2.1 A CONTRATADA deverá realizar toda a atualização/instalação da solução 

adquirida e quaisquer outras providências que tenham relação direta com a 
instalação do serviço em questão;  

3.2.2 A atualização/instalação da solução deve ser realizada em horário comercial. 
3.2.3 A atualização/instalação e configuração deve ser implementada on-site e/ou 

remotamente, nas localidades da Administração Pública Municipal, com 
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acompanhamento da equipe de TI, após a emissão e recebimento da 
assinatura do Contrato;  
3.2.3.1 O banco de dados a ser configurado deve ser previamente acordado 

com a CONTRATANTE. 
3.2.3.2 Deverão ser atualizadas pelo menos 50% das 1300 licenças já 

instaladas nos equipamentos atuais. 
3.2.3.3 Deverão ser instaladas no mínimo 50% das novas licenças adquiridas, 

considerando os locais definidos pela equipe de TI. 
3.2.3.4 A relação de localidades encontra-se no Anexo I; 
3.2.3.5 A atualização/instalação poderá ser realizada remotamente, se 

acordado previamente com a equipe de TI e com acompanhamento. 
3.2.4 Caso seja possível, a CONTRATADA poderá instalar os softwares nas 

localidades relacionadas no Anexo I - LOCALIDADES utilizando a rede de dados 
da Sede.  

3.2.5 A CONTRATADA deve criar senha de acesso com privilégio administrativo para 
os administradores da rede da Administração Pública Municipal;  

3.2.6 Após o recebimento da nota de empenho, A CONTRATADA deverá apresentar, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os requisitos de infraestrutura para 
instalação da solução, o plano para instalação, testes e ativação, incluindo o 
cronograma detalhado de execução dos serviços, prevendo as datas de início 
e término da instalação de todos os licenciamentos;  

3.2.7 O cronograma da CONTRATADA deverá ser submetido à equipe técnica da 
Administração Pública Municipal, observado o respectivo serviço e somente 
será válido após aprovação. Depois de validado, a CONTRATADA será 
notificada para dar início à execução do cronograma aprovada pela 
Administração Pública Municipal;  

3.2.8 A CONTRATADA deverá entregar a solução instalada e configurada de acordo 
com os padrões fornecidos pela equipe técnica da Administração Pública 
Municipal;  

3.2.9 O serviço deverá ser prestado por técnicos devidamente qualificados e 
certificados pelo fabricante dos produtos para executar as atividades 
compatíveis com as exigidas no Edital. 

3.2.10 A CONTRATADA deverá fornecer treinamento na solução de Endpoint, na 
modalidade hands on (repasse de conhecimento da implantação), para 6 (seis) 
profissionais da TI. 

3.2.11 A carga horária do treinamento é de no mínimo 4 (quatro) horas. 
3.2.12 A CONTRATADA deverá considerar o número de horas suficiente para repasse 

de todas as funcionalidades da solução ofertada;  
3.2.13 O treinamento deverá contemplar o uso, instalação, recursos e configurações 

existentes na solução ofertada, backup e restauração de configuração, 
gerenciamento, resolução de problemas, procedimentos de isolamento de 
rede em caso de infecção, dentre outros; 

3.2.14 O treinamento poderá ser gravado para fins de documentação, caso seja de 
interesse da administração;  
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3.2.15 A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de não aceitar o 
treinamento, podendo, a seu critério, solicitar repetição do mesmo caso não 
seja satisfatório.  

3.3 Solução de Proteção para Servidores Virtuais 
3.3.1 Requisitos Gerais: o Software de segurança para ambientes virtuais deve 

incluir:  
3.3.1.1 Software antivírus sem agente para ambientes virtuais;  
3.3.1.2 Software antivírus baseado em agente para ambientes virtuais;  
3.3.1.3 Gerenciamento, monitoramento e atualização de software e vacinas 

centralizados;  
3.3.1.4 Capacidade de atualizar definições de vírus e padrões de ataques;  
3.3.1.5 Solução deve possuir proteção para virtualização privada e pública. 

 

3.3.2 Requisitos para o antivírus sem agente: 
3.3.2.1 O software de antivírus sem agente para ambientes virtualizados deve 

funcionar com as seguintes versões do VMWARE: 
3.3.2.1.1 Vmware ESXi 5.5 Hypervisor ou superiores; 
3.3.2.1.2 VMware Vsphere 5.5 Hypervisor ou superiores; 
3.3.2.1.3 VMware vCenter Server 7 ou superior. 

3.3.2.2 Software de antivírus sem agente para ambientes virtuais deve 
proteger os seguintes sistemas operacionais, plataforma 64 bits: 

3.3.2.2.1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard; 
3.3.2.2.2 Microsoft Windows Server 2016 Standard; 
3.3.2.2.3 Microsoft Windows Server 2019 Standard; 
3.3.2.2.4 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter. 
3.3.2.2.5 Ubuntu 16.04 LTS e superiores; 
3.3.2.2.6 CentOs 6.7 ou  superiores; 
3.3.2.2.7 Debian GNU / LINUX 9.4 e superiores;  

3.3.2.3 O antivírus sem agente para ambientes virtuais deve prover as 
seguintes funcionalidades: 

3.3.2.4 Proteção contra malware em tempo real e durante a verificação 
agendada sem a necessidade de qualquer agente instalado no 
computador convidado;  

3.3.2.5 Integração com a tecnologia Vmware vShield Manager para 
proteger o sistema de arquivos do computador;  

3.3.2.6 Integração com a tecnologia Vmware Network Extensibility SDK 
para prover proteção no nível de rede, implementado para 
monitorar e bloquear atividade maliciosa na rede bem como 
endereços de URL com a habilidade de notificar o usuário sobre 
os bloqueios efetuados;  

3.3.2.7 Possuir integração com VMware NSX; 
3.3.2.8  Deve possuir integração com IPS e IDS do Vmware NSX;  
3.3.2.9 Possuir integração com as etiquetas de segurança NSX;  
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3.3.2.10 Adicionar automaticamente novas máquinas virtuais ao 
escopo de proteção, sem a necessidade de qualquer instalação 
adicional;  

3.3.2.11 Deve automatizar a instalação se baseando em políticas de 
segurança identificadas pelo VMware NSX;  

3.3.2.12 Fazer scan em máquinas virtuais mesmo desligadas;  
3.3.2.13 Verificar os dispositivos removíveis tais como (Pendrive, 

Cartões, etc);  
3.3.2.14 O produto deve permitir parar o scan após x (minutos) da 

inicialização da verificação;  
3.3.2.15 O produto deve ser capaz de ser configurado até três níveis 

de segurança sendo eles:  
3.3.2.15.1 Recomendado; 
3.3.2.15.2 Alto ou;  
3.3.2.15.3 Baixo; 

3.3.2.16 Deve prover as seguintes opções caso encontre uma 
ameaça:  

3.3.2.16.1 Escolher a ação automaticamente;  
3.3.2.16.2 Desinfectar ou bloquear caso a desinfecção falhe;  
3.3.2.16.3 Desinfectar ou deletar caso a desinfecção falhe;  
3.3.2.16.4 Deletar ou bloquear caso a deleção falhe; 
3.3.2.16.5 Bloquear;  

3.3.2.17 A solução deve permitir configurar um tamanho máximo de 
um arquivo para ser verificado. Ex: Caso o arquivo compactado 
tenha mais de 10 MB não verificar;  

3.3.2.18 Permitir configurar o tempo máximo de scan em um 
arquivo;  

3.3.2.19 Verificar os malwares do tipo trojans, auto-dialers, adware, 
etc; 

3.3.2.20 Permitir verificar drives de rede;  
3.3.2.21 Permitir verificar todos os arquivos do sistema com a 

exceção dos arquivos selecionados pelo administrador;  
3.3.2.22 Fazer a verificação dos arquivos que possuem somente as 

extensões definidas pelo administrador;  
3.3.2.23 Permitir a criação de exceções por pastas ou arquivos 

podendo incluir subpastas;  
3.3.2.24 Permitir a criação de perfis de políticas diferentes para cada 

grupo de máquinas virtuais;  
3.3.2.25 Possuir a integração com SNMP;  
3.3.2.26 Capacidade de bloquear ataques vindos pela rede;  
3.3.2.27 Verificar os endereços da web por possíveis ameaças;  
3.3.2.28 Permitir a criação de exceções para URLs que não devem ser 

verificadas;  
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3.3.2.29 Permitir enviar uma mensagem de bloqueio caso 
colaborador acesse um site malicioso;  

3.3.2.30 Proteção baseada em nuvem contra novas ameaças, 
permitindo a aplicação se comunicar com a fabricante do 
software para poder dar um veredito a um arquivo tanto na 
proteção em tempo real como na verificação agendada;  

3.3.2.31 Atualizações centralizadas no sistema com a proteção 
especializada para virtualização sem a necessidade de distribuir 
atualizações para cada máquina convidada;  

3.3.2.32 Possibilidade de verificação sob demanda ou manual nas 
máquinas virtuais selecionadas;  

3.3.2.33 Verificação de: arquivos selecionados, pastas ou todo o 
sistema na verificação agendada de todas as máquinas virtuais; 

3.3.2.34 Capacidade de implementar a solução de segurança sem a 
necessidade de reiniciar o Hypervisor ou entrar no modo de 
manutenção;  

3.3.2.35 Tecnologia que previne a verificação do mesmo arquivo 
mais de uma vez;  

3.3.2.36 Prevenir múltipla verificação em arquivos iguais mesmo que 
estejam em máquinas virtuais diferentes;  

3.3.2.37 Bloquear, isolar e remover os vírus notificando o usuário e o 
administrador;  

3.3.2.38 Possuir uma única console de gerenciamento para todos os 
componentes de proteção;  

3.3.2.39 Deve ser totalmente integrado a console de gerenciamento 
única, dos endpoints, tanto para o ambiente virtual como para o 
ambiente físico;  

3.3.2.40 Capacidade de ver a estrutura de administração tanto física 
como lógica assim como é apresentado no Vmware vCenter;  

3.3.2.41 Informações detalhadas sobre os eventos e tarefas de 
implementação nas máquinas virtuais;  

3.3.2.42 Capacidade de aplicar configurações de segurança 
diferentes para cada grupo de máquinas virtuais;  

3.3.2.43 Criar exceções pelo nome do arquivo, pelo endereço dos 
arquivos e pela máscara dos arquivos;  

3.3.2.44 Permitir exportar e importar listas com exceções;  
3.3.2.45 Crias listas com exceções frequentes de acordo com as 

recomendações da Microsoft;  
3.3.2.46 Permitir verificar drives de rede conectados na máquina 

virtual se necessário;  
3.3.2.47 Capacidade de excluir drives de rede do escopo de proteção;  
3.3.2.48 Suportar a Vmware vMotion, se uma máquina é transferida 

de um ESXi para outro a proteção não é interrompida;  
3.3.2.49 Criar backup de arquivos deletados pela proteção;  
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3.3.2.50 Suportar esquema de licenciamento pela quantidade de 
máquinas virtuais protegidas e de acordo com o número de CPU 
cores;  

3.3.2.51 Componente dedicado para integração centralizada com o 
ambiente virtual para evitar carga no Vmware vCenter e impedir 
chamadas de soluções de antivírus;  

3.3.2.52 Suporte para ativar o software utilizando um código sob 
subscrição;  

3.3.2.53 Providenciar informações sobre números de objetos 
verificados;  

3.3.2.54 Providenciar informações sobre detalhes da definição de 
antivírus;  

3.3.2.55 Suportar verificação de certificados SSL para comunicação 
entre o mecanismo de antimalware, servidor de gerenciamento 
e Componentes de infraestrutura do VMware; 

3.3.2.56 Importar ou exportar a lista de exclusões e verificações nas 
tarefas de verificação e perfis de proteção. 

3.3.3 Requisitos para antivírus em ambientes virtualizados baseado em agente 
(conector);  
3.3.3.1 Deve ser compatível com, no mínimo, os seguintes hypervisors:  

3.3.3.1.1 VMware ESXi 5.5 ou superiores; 
3.3.3.1.2 VMware Vsphere 5.5 ou superiores; 
3.3.3.1.3 VMware vCenter Server 7 ou superior. 

3.3.4 O Antivírus baseado em agente deve prover proteção para as máquinas 
virtuais no Vmware hypervisor nos seguintes sistemas operacionais, 
plataforma 64 bits:  
3.3.4.1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard; 
3.3.4.2 Microsoft Windows Server 2016 Standard; 
3.3.4.3 Microsoft Windows Server 2019 Standard; 
3.3.4.4 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter. 
3.3.4.5 Ubuntu 16.04 LTS ou  superiores; 
3.3.4.6 CentOs 6.7 ou  superiores; 
3.3.4.7 Debian GNU / LINUX 9.4 e superiores; 

3.3.5 Deve ser compatível com a Suíte VMware tools provendo integração entre o 
Hypervisor, máquinas virtuais e o conector;  

3.3.6 O antivírus baseado em agente deve prover as seguintes funcionalidades:  
3.3.6.1 Antivírus e monitoramento residente;  
3.3.6.2 Proteção contra rootkits e auto dialers a sites pagos;  
3.3.6.3 Verificação por heurística para detectar e bloquear malwares 

desconhecidos; 
3.3.6.4 Transferir a verificação de malware e as tarefas intensivas para uma 

única máquina virtual responsável pela proteção;  
3.3.6.5 Garantir a continuidade da proteção de arquivos durante pequenas 

indisponibilidades na máquina de proteção, logando todas as 
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operações de arquivos nas máquinas protegidas durante o período de 
indisponibilidade, e fazendo a verificação automática de todas 
alterações após a restauração do acesso;  

3.3.7 Proteção baseada em nuvem contra ameaças novas, permitindo a aplicação 
acessar recursos especializados da fabricante para obter vereditos durante a 
verificação em tempo real ou agendada;  

3.3.8 Proteção de e-mail contra malwares verificando tráfego de entrada e saída nos 
protocolos IMAP, SMTP, POP3, MAPI e NNTP independente do cliente de e-
mail;  

3.3.9 Proteção de tráfego Web: verificação de objetos enviados para os 
computadores dos usuários via HTTP e FTP, com a possibilidade de adicionar 
sites confiáveis;  

3.3.10 Bloqueio de banners e pop-ups nas páginas web;  
3.3.11 Capacidade de detectar e bloquear sites de phishing;  
3.3.12 Proteção contra ameaças não conhecidas baseadas no comportamento;  
3.3.13 Capacidade de determinar comportamento anômalo de uma aplicação 

analisando a sequência de execução. Capacidade de reverter operações de 
malware durante o tratamento do arquivo;  

3.3.14 Capacidade de restringir o privilégio de programas executáveis tal como 
escrita no registro ou acesso a arquivos e pastas. Detecção automática de nível 
de detecção baseado na reputação do programa;  

3.3.15 O Firewall deve permitir a criação de regras para pacotes de rede em 
protocolos específicos (TCP, UDP) e portas;  

3.3.16 Permitir a criação de regras de rede para programas específicos;  
3.3.17 Proteção contra ataques de hackers utilizando o firewall com IDS/IPS e regras 

de atividade de rede para as aplicações mais conhecidas;  
3.3.18 Criação de regras especiais para bloquear a instalação e/ou execução de uma 

aplicação. 
3.3.19 Deve ter a capacidade de controlar a aplicação utilizando o caminho, 

metadado, SHA-256, checksum, e categorias predefinidas de aplicações 
providenciadas pelo fabricante;  

3.3.20 Não carregar nenhum módulo de segurança na máquina virtual e sim no 
appliance virtual;  

3.3.21 Permitir a verificação em máquinas linux;  
3.3.22 Deve ser capaz de usar o “Microsoft System Center Virtual Machine Manager” 

(SCVMM) para fazer deploy dos appliances virtuais;  
3.3.23 Os virtuais appliances responsáveis pela verificação devem ser baseados em 

Linux;  
3.3.24 Deve ser capaz de apresentar uma lista de máquinas virtuais que estão sob 

proteção de cada virtual appliance seguro;  
3.3.25 Capacidade de desativar a interface local na inicialização do sistema para 

diminuir consumo de memória;  
3.3.26 Permitir selecionar o modo de conexão ao appliance virtual de três formas 

diferentes:  



 

55 
  

3.3.26.1 Utilizando Multicast;  
3.3.26.2 Selecionando Servidor de integração;  
3.3.26.3 Utilizando uma lista de appliances virtuais.  

3.3.27 Deve ser capaz de verificar vírus, worms, trojans, toolkits, adware, auto-dialers 
e outros tipos de ameaças em máquinas Linux; 

3.3.28 Deve ser capaz de criar exclusões em máquinas linux por nome ou pasta;  
3.3.29 Capacidade de verificar arquivos por formato ou extensão em máquinas Linux;  
3.3.30 Permitir configurar limite de tempo de verificação em um arquivo tanto para 

máquinas Linux como Windows;  
3.3.31 Permitir alterar o modo de scan para no mínimo três opções diferentes:  

3.3.31.1 Verificação automática;  
3.3.31.2 Verificar os arquivos no acesso ou na modificação;  
3.3.31.3 Somente no acesso;  

3.3.32 Monitorar as atividades de I/O do usuário na utilização de dispositivos 
externos pelo tipo de dispositivo e/ou BUS usado incluindo a capacidade de 
criar uma lista de dispositivos confiáveis através do ID;  

3.3.33 Capacidade de garantir privilégios na utilização de dispositivos externos para 
usuários específicos do AD;  

3.3.34 Monitorar as atividades do usuário na internet incluindo o bloqueio ou a 
permissão de acesso a certos recursos bem como a capacidade de bloquear 
certos tipos de informação (audio, video,etc);  

3.3.35 Capacidade de controlar acesso na internet por horário e por usuário do AD;  
3.3.36 Atualizações centralizadas permitindo que parte do banco de dados de 

definições seja armazenado na máquina de proteção (SVM);  
3.3.37 Habilidade de executar tarefas de detecção de vulnerabilidades em aplicações 

instaladas nos computadores incluindo opção de submeter um relatório de 
qualquer vulnerabilidade encontrada;  

3.3.38 Integração com o Windows Update para instalar patches de acordo com as 
vulnerabilidades encontradas; 

3.3.39 Capacidade de instalar e distribuir remotamente componentes do antivirus em 
todas as máquinas protegidas sem utilização de ferramentas de terceiros;  

3.3.40 Armazenar as informações de arquivos verificados para evitar um novo scan 
sobre o arquivo e aumentar consumo de recursos;  

3.3.41 Bloquear, neutralizar e remover os malwares com a opção de notificar os 
administradores;  

3.3.42 Console de gerenciamento única para todos os componentes de proteção;  
3.3.43 Console de gerenciamento única tanto para ambientes físicos como virtuais;  
3.3.44 Console única para administração de máquinas virtuais Linux e Windows;  
3.3.45 Prover informações detalhadas sobre os eventos e execução de tarefas;  
3.3.46 Capacidade de aplicar configurações de segurança diferentes para cada grupo 

de máquinas virtuais;  
3.3.47 Salvar o backup dos arquivos deletados;  
3.3.48 Suportar as seguintes tecnologias VmWare:  

3.3.48.1 VMotion;  
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3.3.48.2 Distributed resource Scheduler;  
3.3.49 Suportar rollback do banco de dados de definições;  
3.3.50 Suportar o esquema de licença de acordo com o número de máquinas virtuais 

protegidas e de acordo com o número de hardware CPU cores; 
3.3.51 Solução de File Integrity Monitoring (FIM) para Linux e Microsoft Windows que 

garanta a integridade dos arquivos de sistemas, logs e aplicações críticas, 
monitorando alterações não autorizadas em arquivos e diretórios críticos.  

3.3.52 Deve incluir componente de inspeção de logs, que gere regras de inspeção de 
logs para eventos do Windows e permita configuração do uso de análise 
heurística. 

3.3.53 Suporte técnico especializado, contemplando: 
3.3.53.1 A solução deverá ter suporte ilimitado junto ao Fabricante. 
3.3.53.2 Deverá possibilitar a abertura de chamados de suporte, para no 

mínimo, os seguintes métodos: via telefone, e-mail e/ou "website”, 
com aceitação de solicitações 24 horas por dia, 365 dias por ano; 

3.3.53.3 Deverá disponibilizar suporte técnico por telefone em idioma 
Português, ao menos no horário comercial (9h as 18h). 

3.3.53.4 O fabricante do software deverá manter site na internet em 
português ou inglês que contenha os manuais, atualizações para 
download, instruções, contatos e quaisquer outras informações 
necessárias para o uso e permanente atualização do software.  

3.3.53.5 A CONTRATADA deverá garantir o fornecimento de atualizações de 
software, novas versões, lançadas durante o período de prestação dos 
serviços, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.  

3.3.53.6 A CONTRATADA deverá garantir a atualização da base de 
assinaturas do software, durante o período de prestação dos serviços, 
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

3.3.53.7 Em caso de necessidade de atualização, melhorias, instalação de 
nova versão ou correção, a CONTRATADA deverá prestar suporte 
quanto a essas operações, assim como atuar on-site na 
correspondente instalação, se necessário ou mediante solicitação do 
CONTRATANTE. 

3.4 Instalação de Proteção para Servidores Virtuais  
3.4.1 A instalação e configuração deve ser implementada em 10 (dez) servidores 

virtuais, on-site e/ou remotamente, após a emissão e recebimento da 
assinatura do Contrato, em 2 (dois) locais a serem definidos pela equipe de TI 
da Administração Pública Municipal; 

3.4.2 A instalação da solução deve ser realizada em horário comercial. 
3.4.3 A CONTRATADA deverá realizar a instalação da console da solução adquirida e 

quaisquer outras providências que tenham relação direta com a instalação do 
serviço em questão; 

3.4.4  A CONTRATADA deve criar senha de acesso com privilégio administrativo para 
a equipe de TI da Administração Pública Municipal;  
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3.4.5 Após o recebimento da nota de empenho, a CONTRATADA deverá apresentar, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os requisitos de infraestrutura para 
instalação da solução, o plano de instalação, testes e ativação incluindo o 
cronograma detalhado de execução dos serviços, prevendo as datas de início 
e término da instalação de todos os licenciamentos;  

3.4.6 O cronograma da CONTRATADA deverá ser submetido à equipe técnica da 
Administração Pública Municipal, observado o respectivo serviço e somente 
será válido após aprovação. Depois de validado, a CONTRATADA será 
notificada para dar início à execução do cronograma aprovado pela 
Administração Pública Municipal;  

3.4.7 A CONTRATADA deverá entregar a solução instalada e configurada de acordo 
com os padrões fornecidos pela equipe técnica da Administração Pública 
Municipal;  

3.4.8 O serviço deverá ser prestado por técnicos devidamente qualificados e 
certificados pelo fabricante dos produtos para executar as atividades 
compatíveis com as exigidas no Edital. 

3.4.9 A CONTRATADA deverá fornecer treinamento na Solução de Proteção para 
Servidores Virtuais, na modalidade hands on, para 6 profissionais de TI da 
Administração Pública Municipal. 

3.4.10 O treinamento deverá contemplar todos os recursos e configurações 
existentes na solução ofertada;  

3.4.11 A carga horária do treinamento é de no mínimo 2 (duas) horas. 
3.4.12 A CONTRATADA deverá considerar o número de horas suficiente para repasse 

de todas as funcionalidades da solução ofertada;  
3.4.13 A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de não aceitar o 

treinamento, podendo, a seu critério, solicitar repetição do mesmo caso não 
seja satisfatório. 

 

Planilha Orçamentária: 

LOTE ÚNICO 

IITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. 

01 

Aquisição da solução Kaspersky Endpoint Security for 

Business – Advanced com EDR Optimum 

contemplando licenciamento, garantia, atualizações e 

suporte técnico especializado para o período de 48 

(quarenta e oito) meses  

Licenças  2.700 

02 

Atualização de licença da solução Kaspersky Endpoint 

Security for Business - Advanced para Kaspersky 

Endpoint Security for Business – Advanced com 

upgrade de EDR Optimum, garantia, atualizações e 

Licenças  1.300 
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LOTE ÚNICO 

IITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. 

suporte técnico especializado para o período de 48 

(quarenta e oito) meses  

03 

Solução de proteção para Servidores Virtuais 

contemplando licenciamento e suporte técnico 

especializado para o período de 48 (quarenta e oito) 

meses 

Licença 30 

04 

Instalação, configuração e treinamento hands on da 

solução de proteção para Servidores Virtuais, 

incluindo a desinstalação dos softwares já instalados, 

se necessário 

Serviço 1 

05 
Instalação, configuração e treinamento hands on da 

solução de Segurança de Endpoint  
Serviço 1 

Valor total do Lote único R$ 

 

4- HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1- Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove(m) ter a licitante desempenhado serviços iguais, 

similares ou superiores ao objeto da presente licitação. 

4.1.1- O Atestado deve conter nome legível do emitente, cargo e telefone, 

devidamente assinado, em papel timbrado, ou em papel sem timbre com carimbo do 

CNPJ. 

 

4.3- Vistoria: 

4.3.1- É facultado às proponentes interessadas em participar do certame, realizar 

visita técnica para identificação dos locais onde serão executados os serviços. 
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4.3.2- A visita deve ser realizada antes da abertura do certame mediante 

agendamento junto ao Departamento de Tecnologia da Informação no endereço: Rua 

Antônio Jardim, 455 - Centro, Nova Lima, CEP: 34000-168. telefone (31) 98835-5833. 

4.3.3- Realizada a visita, a Prefeitura emitirá a DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO 

LOCAL DOS SERVIÇOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES (ANEXO IV), atestando 

que a ciência da licitante em relação aos locais onde serão executados os serviços e 

que tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para 

cumprimento das obrigações assumidas relacionadas ao objeto da licitação; 

4.3.3.1- Toda e qualquer despesa com a visita, incluindo a locomoção ocorrerão por 

conta da Licitante interessada. 

4.3.3.2- Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente, como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão. 

4.3.3.3- Caso a interessada opte por não realizar a visita técnica, firmará DECLARAÇÃO 

DE DISPENSA DE VISTORIA (ANEXO V) na qual dispensa a necessidade de visita, 

assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar 

fielmente o serviço nos termos do presente Edital. 

5- AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO 

Não se aplica. 

 

6- LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE 

ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1- Os serviços de instalação e configuração da solução de antivírus/antimalware 
deverão ser realizados local e/ou remotamente considerando os endereços descritos 
no ANEXO I - LOCALIDADES. 

A entrega das licenças, instalação, configuração e treinamento deverá ocorrer nos prazos 
abaixo: 

 



 

60 
  

Etapa Prazo 

(*) 

Descrição 

1 5 dias Entrega do Plano de Execução do Trabalho e do Cronograma 

2 10 

dias 

Disponibilização das licenças das soluções 

3 60 

dias 

Conclusão da instalação e configuração dos softwares da 

solução, incluindo a desinstalação dos softwares já instalados, 

se necessário 

 

*Após a emissão da Ordem de Fornecimento. 

6.2- A CONTRATANTE efetuará o aceite técnico das etapas de entrega da solução, em 
até 5 dias da comunicação formal da CONTRATADA, de que a solução se encontra 
devidamente instalada, ou das conclusões das etapas, após as devidas verificações.  
 

7- GARANTIA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS 

7.1- A CONTRATADA deverá manter, durante todo o período de contrato, a solução 
devidamente atualizada, o que o inclui: atualização de versão, atualização de vacinas, 
atualização de segurança, aplicação de patches, correções, hot fix, dentre outros. 

 

8- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR / CONTRATADO 

8.1- A CONTRADADA deve estar ciente e de acordo com os termos descritos nos 
ANEXO II – TERMO DE PROPRIEDADE, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO e no ANEXO III 
– PRIVACIDADE DE DADOS. 
 
8.2- Efetuar a entrega das licenças de uso e a prestação dos serviços de acordo com as 
especificações deste Termo de Referência, respeitando todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no Edital, anexos e no contrato. 
 
8.3- Cumprir e respeitar as normas, horários e procedimentos administrativos 
adotados pela Administração Pública Municipal de Nova Lima. 
 
8.4- Manter, durante toda a vigência de execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
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8.5- Fornecer ao Contratante, as informações solicitadas e atender as exigências, 
observações e recomendações que forem formuladas. 
 
8.6- Ressarcir quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e ou terceiros, 
provocados por ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas por seus 
empregados, contratados, convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do 
Contrato. 
 
8.7- Comprovar a regularidade e cumprimento da legislação pertinente. 
 
8.8- Apresentar junto às faturas, os comprovantes de quitação das obrigações 
decorrentes com a execução do contrato e manter durante o fornecimento dos 
produtos as condições de habilitação e qualificações exigidas. 
 

9- OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

 

9.1- Praticar todos os atos de controle e administração do contrato. 

9.2- Gerenciar este contrato, providenciando a indicação aos órgãos não participantes 
ou caronas, sempre que solicitado, dos fornecedores, respeitando a ordem de 
classificação e os quantitativos de contratação. 

9.3- Aplicar as penalidades por infrações decorrentes do descumprimento dos 
contratos que ajustar, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

9.4- Nomear um gestor e fiscal para acompanhamento da execução do Contrato. 

9.5- Convocar os fornecedores para reuniões, sempre que necessário. 

9.6- Prestar aos fornecedores e seus representantes todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados. 

 

10- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1- As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Administração: 07.001.04.126.0101.2072. 

10.2- O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do 

recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes à execução do serviço ou 

fornecimento, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 

demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 

objeto. 
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10.2.1- As Notas Fiscais devem ser emitidas após a execução e aceite das etapas 2 e 3 

descritas no item 6- LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO. 

 

11- FISCALIZAÇÃO 

 

11.1- A execução do objeto da contratação será acompanhada e fiscalizada por 
servidores previamente designados, que registrarão todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou não conformidades observadas. Não será permitido qualquer pagamento 
sem que a regularização das falhas ou não conformidades sejam realizadas.. 

11.2- O Gestor e o Fiscal do contrato serão nomeados pelo Secretário Municipal de 
Administração de Nova Lima. 

11.3- Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos serviços, 
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE. 

11.4- O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhará a execução 
dos serviços prestados, atuando junto ao preposto indicado pela CONTRATADA. 

11.5- A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública 
Municipal de Nova Lima e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
por qualquer irregularidade. 

11.6- Os serviços somente serão aceitos pela CONTRATANTE após das condições 
estabelecidas no contrato e seus anexos. 

11.7- A emissão e assinatura do Termo de Aceite não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades e obrigações às quais se refere o Código Civil Brasileiro. 

 

12- VIGÊNCIA DA ATA  

12.1- O contrato terá vigência de 12(doze) meses. 
 

13- GARANTIA CONTRATUAL  

Não se aplica. 
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14- REAJUSTE/ REPACTUAÇÃO  

14.1. O valor deste Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde 

que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a 

apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de índice 

oficial. 

14.2. Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o IPCA (IBGE) ou outro índice 

que venha a substituí-lo por força de determinação governamental, de acordo com a variação 

acumulada ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

 

     15-SANÇÕES 

15.1- Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 
e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
15.1.1- Advertência; 

15.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, 
prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso 
de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando 
for o caso; 

15.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização 
formal da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

15.2- A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
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15.3- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
 
15.4- O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Município, quando for o caso. 

 
16- ASSINATURAS 

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à 
aquisição e atualização de softwares de segurança e proteção de endpoints contra vírus de 
computador, malwares, ataques de ransomwares e outro códigos maliciosos, visando a 
proteção da rede de computadores da Administração Pública Municipal de Nova Lima, 
incluindo Proteção de Endpoints, Inventário de Hardwares e Softwares, Proteção de 
Servidores Virtuais, Detecção e Resposta de Endpoints (EDR), Criptografia de arquivos, 
pastas e discos inteiros, Licenciamento, Atualização de Softwares e Assinaturas, Instalação, 
Configuração, Treinamento e Suporte Técnico Especializado por 48 (quarenta e oito) 
meses, visando a proteção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Nova Lima 
– MG, para constar como anexo ao edital. 

 

___________________________________________ 

Thiago Guimarães 

 

___________________________________________ 

Fábio Jardim 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as 
informações prestadas nas declarações e assinaturas acima. 

 

_________________________________________________ 

Secretário Municipal de Administração 

Henrique Aparecido Pimenta 
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ANEXO I – LOCALIDADES 

Endereço Localidades Administração Pública Municipal 

Av Rio Branco, 308 - Centro 

Av. Esmeraldas, 59 - Barra do Céu 

Av. José Bernardo de Barros, 835 - Cascalho 

Av. José Bernardo de Barros, 905 - Cascalho 

Av. Professor Aldo Zanini, S/n - Cristais 

Av. Rio Branco, 353 - Centro 

Av. Terra, 28 - Vale do Sol 

Avenida dos Bancários, 31 - Balneário Água Limpa 

Edifício Serena Mall, Rodovia Januário Carneiro, 8625, Torre 2, 4º andar - Vale do Sereno  

MG 30, Km 437 - Galo 

Praça Bernardino de Lima - Centro 

Praça Coronel Aristides, s/n - Centro 

Praça Doutor Antônio Fonseca Júnior, 08 - Centro 

Praça Dr. Antonino Fonseca, 8 - Centro 

Prédio apoio atrás do Fórum 

Rodovia José Francisco da Silva, 458 - Parque Aurilândia 

Rodovia MG -30, Km 437 - Galo 

Rodovia MG -30, s/n - Jambreio 

Rodoviária Municipal, 2º andar - Centro 

Rua Abolição, 88 - Centro 

Rua Abraão Lincoln, 46 - Cabeceiras 

Rua Abraão Lincoln, s/n - Vila São José 
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Endereço Localidades Administração Pública Municipal 

Rua Agusto Magalhães 101 - Centro  

Rua Agusto Magalhães, 45 - Centro  

Rua Álvares Cabral, 18 - Quintas 

Rua Antônio André de Oliveira, 70 - Cristais 

Rua Antônio Jardim, s/n - Centro 

Rua Augusto de Lima, 190 - Centro 

Rua Bias Fortes, 122 - Centro 

Rua Bias Fortes, 242 - Centro 

Rua Bias Fortes, 62. Centro 

Rua Bias Fortes, 64 - Centro 

Rua Bonserá Santa Cruz, 80 - Rosário 

Rua Caledônia, 120 - Jardim Canadá 

Rua Campos Sales, 118 - Centro 

Rua Chalmers, 415 - Centro 

Rua Chalmers, 88 - Centro 

Rua Chalmers, 91 - Centro 

Rua Cuiabá - 250. Cristais 

Rua Curitiba, 23 - Chácara dos Cristais 

Rua da Represe, s/n - Galo 

Rua Diplomatas, 40 - Água Limpa 

Rua do Ouro, s/n - Rosário 

Rua do Rezende, 80 - Centro 

Rua Domingos Rodrigues, 199 Centro 
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Endereço Localidades Administração Pública Municipal 

Rua Dona Maria da Glória, s/n - São Sebastião das Águas Claras 

Rua Doutor Aníbal Morais Quintão, 33 - Centro 

Rua Doutor José Ribeiro da Fonseca, 1. Centro 

Rua Doutor José Ribeirto da Fonseca, 71 - Centro 

Rua Dr. Cássio Magnani, 253 - Centro 

Rua Dr. Cássio Magnani, 525 - Retiro 

Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones, 320 - Cascalho 

Rua Dr. Lunds, 200 - José de Almeida 

Rua Dr. Lunds, 529 - Vila Aparecida 

Rua Dresden, 70 - Jardim Canadá 

Rua Edgar Cassemiro, 71A - Oswaldo Barbosa Pena II 

Rua Edgar Cassemiro, s/n - Oswaldo Barbosa Pena II 

Rua Emanuel, 145 - Vale da Esperança 

Rua Ernesto Gonzaça, s/n - Honório Bicalho 

Rua Francisco Rocha, 20 - Retiro 

Rua Franzen de Lima, 73 - Centro 

Rua Fuad Farah, 32 -Osvaldo Barbosa Pena 

Rua General Osório, s/n - Balneário Água Limpa 

Rua Geraldo Ferreira das Mercês, 195 - Chácara Bom Retiro 

Rua Groelândia 619 - Jardim Canadá 

Rua Heston, 50 - Jardim Canadá 

Rua Jardim, 10 - Honório Bicalho 

Rua João Aurélio Salgado, s]N - Honório Bicalho 
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Endereço Localidades Administração Pública Municipal 

Rua Joaquim Eloy Azevedo, 300 - Retiro 

Rua José Agostinho, 2300 - Oswaldo Barbosa Pena 

Rua José Agostinho, 2335 - Oswaldo Barbosa Pena 

Rua José de Oliveira, 132 - Bela Fama 

Rua José de Oliveira, 1320 - Bela Fama 

Rua José do Carmo, 80 - Mingú 

Rua José Felix dos Santos, s/n - Bela Fama 

Rua José Joaquim de Souza, 80 - Mingu 

Rua Joviano de Assis Fonseca, 41 - Cariocas 

Rua Kenon 95, Jardim Canadá 

Rua Kenon, 119 - Jardim Canadá 

Rua Madre Tereza, 391 - Centro 

Rua Madre Tereza, s/n - Centro 

Rua Marechal Teodoro da Fonseca, s/n - Centro 

Rua Marquês de Sapucaí, s/n Centro  

Rua Melo Viana, 174 - Centro 

Rua Melo Viana, 317 . Centro 

Rua Milton s/n - Jardim Canadá 

Rua Monte Boa Vista. s/n  - Centro 

Rua Natalício de Jesus Carsalade, 178 - Honório Bicalho 

Rua Natalício de Jesus Carsalade, 358 - Honório Bicalho 

Rua Natalício de Jesus Carsalade, s/n - Honório Bicalho 

Rua Paraná, 277 - Cristais 
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Endereço Localidades Administração Pública Municipal 

Rua Paraná, 52 - Cristais 

Rua Pereira de Freitas - Centro (atrás do Fórum) 

Rua Poços de Caldas, 285 - Campo do Pires 

Rua Princesa Isabel, 120 - Vila São José 

Rua Princesa Isabel, 75 - Cabeceiras 

Rua professora Aldo Zanini, 3050 - Chácara dos Cristais 

Rua Professora Aldo Zanini, 440 - Quintas 

Rua Rádio Itatiaia, s/n - Matadouro 

Rua Rainha Elizabeth, 260 - Jardim Canadá 

Rua Rezende, s/n - Centro 

Rua Rio de Janeiro, 80 - Centro 

Rua Rio Grande do Sul, 805 - Nova suíça 

Rua Rosa Tofanelli Othero, s/n - Retiro 

Rua Santa Cruz, 58 - Centro 

Rua Santiago, 35 - Honório Bicalho 

Rua Santo Antônio, 81 - Centro 

Rua São João, 165 - Honório Bicalho 

Rua Scott, 69 A - Centro 

Rua Sete, 35 - Santa Rita 

Rua Sete, 40 - Santa Rita 

Rua Tiradentes, 78 - Centro 

Rua Uberada, 322 - Nossa Senhora de Fátima 

Rua Vancouver, 225 - Jardim Canadá 
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Endereço Localidades Administração Pública Municipal 

Rua Vereador Orlando Mozelli, 40 - Oswaldo Barbosa Pena 

Rua Walmir Nazareth, 36 - Oswaldo Barbosa Pena II 

Rua Yolanda Ragonezzi Lopes, s/n - Oswaldo Barobosa Pena II 

Rua Yuri 65 - Jardim Canadá 

Shopping de Nova Lima, 1º andar - Centro 

Travessa Santo Antônio, 121 - Retiro 
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ANEXO II – TERMO DE PROPRIEDADE, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

A CONTRATADA está ciente que o direito patrimonial, de propriedade intelectual e autoral dos 

produtos gerados (relatórios, políticas, processos, projetos, dentre outros) em decorrência da 

execução do objeto serão de exclusiva e permanente propriedade da Prefeitura de Nova Lima, 

constituindo segredo comercial, ficando a CONTRATADA impedida, sob pena da lei, de utilização 

para outros fins que não aqueles previstos no contrato sem autorização formal da Administração 

Municipal. 

A CONTRATADA deve cumprir e obedecer às normas e políticas de Tecnologia e Segurança da 

Informação, de Privacidade de Dados, de acesso e permanência nas dependências físicas da 

CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve manter o mais absoluto sigilo a respeito de quaisquer informações, dados, 

e-mails, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, 

modelos ou outros materiais de propriedade e/ou custodiados pela Prefeitura de Nova Lima, aos 

quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços objeto do referido Contrato, ficando 

terminantemente proibida de fazer uso ou revelação destes, sob qualquer justificativa sem prévia 

autorização da Prefeitura.  

A CONTRATADA compromete-se a manter em caráter sigiloso e confidencial, mesmo após a 

eventual rescisão do Contrato, sujeitando-se às penalidades administrativas, civis e penais pelo 

descumprimento da obrigação assumida, todas as informações a que tiverem acesso em 

decorrência da prestação dos serviços objeto do referido Contrato. 

A CONTRADA determinará a todos os seus empregados e prepostos que estejam, direta ou 

indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, a observância do 

presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do 

presente instrumento sejam efetivamente observadas. 

A CONTRATADA se compromete, no âmbito do Contrato objeto do  

presente Termo, a apresentar a CONTRATANTE declaração individual de adesão e aceitação das 

presentes cláusulas, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os 

serviços especificados no Contrato. 

A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente a  

Prefeitura de Nova Lima qualquer violação das regras de sigilo e de privacidade de dados ora 

estabelecidas, que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de 

dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço. 

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo  

acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem  

envolvidos no descumprimento ou violação.  

OBS: Deverá ser apresentado na assinatura do Contrato. 



 

72 
  

ANEXO III – TERMO DE PRIVACIDADE DE DADOS 

 

A CONTRATANTE se compromete a utilizar os dados pessoais a que tenha acesso em decorrência 

do objeto somente para as atividades relacionadas ao objeto contratual. 

A CONTRATADA se compromete a estabelecer e manter um programa abrangente de segurança 

e governança de dados pessoais. Esse programa deverá estabelecer controles técnicos e 

administrativos adequados para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos 

Dados Pessoais objeto de Tratamento, além de garantir a conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados e demais normas que versem sobre privacidade e proteção de dados pessoais.  

A CONTRATADA está ciente que todos os dados pessoais a que tenha acesso em decorrência da 

execução do objeto deverão ser utilizados somente para a sua finalidade, observando o Termo de 

Propriedade, Sigilo e Confidencialidade e não devem ser divulgados a terceiros. 

A CONTRATADA se compromete a treinar e conscientizar seus consultores na Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

A CONTRATADA deverá apresentar para cada consultor que vier a executar atividades referentes 

ao objeto da contratação, um "Termo de Ciência" em que seus profissionais declaram estar 

cientes das responsabilidades sobre a proteção de dados pessoais. 

As obrigações estabelecidas neste Termo perdurarão, inclusive, após a  

cessação do vínculo contratual entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE e abrangem as 

informações presentes ou futuras.  

A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente a Prefeitura de Nova Lima qualquer violação 

das regras de privacidade de dados ora estabelecidas, que tenha ocorrido por sua ação ou 

omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos 

e prestadores de serviço. 

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo  

acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem  

envolvidos no descumprimento ou violação. 

OBS: Deverá ser apresentado na assinatura do Contrato. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIÇOS E DEMAIS 

INFORMAÇÕES PERTINENTES 

Objeto: Aquisição e atualização de softwares de segurança e proteção de endpoints contra vírus 

de computador, malwares, ataques de ransomwares e outro códigos maliciosos, visando a 

proteção da rede de computadores da Administração Pública Municipal de Nova Lima, incluindo 

Proteção de Endpoints, Inventário de Hardwares e Softwares, Proteção de Servidores Virtuais, 

Detecção e Resposta de Endpoints (EDR), Criptografia de arquivos, pastas e discos inteiros, 

Licenciamento, Atualização de Softwares e Assinaturas, Instalação, Configuração, Treinamento e 

Suporte Técnico Especializado por 48 (quarenta e oito) meses. 

Razão Social: 

C.N.P.J.: 

Declaramos para os devidos fins de licitação, na qualidade de proponente, referente ao Edital de 

Pregão online nº xx/xxxx, que tomamos pleno conhecimento de todas as informações e das 

condições locais onde serão executados os serviços para o cumprimento das obrigações 

assumidas, tendo pleno conhecimento de todas as características e particularidades da futura 

contratação e ainda, de que todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento das 

obrigações do objeto desta Licitação foram fornecidos pelo município. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data: 

Assinatura do Responsável pela Proponente 

Nome: 

Cargo/Função: 

OBS: Deverá ser apresentada na Habilitação. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número ___________________, estabelecida à 

_________________________________________________________, representada por 

_________________________ (qualificação completa), declara, expressamente, que opta por 

não realizar visita técnica aos locais de execução do objeto, assumindo todo e qualquer risco por 

esta decisão, bem como a responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos que possam se 

dar em virtude da não realização da visita técnica. Neste ato, compromete-se ainda a prestar 

fielmente os serviços de acordo com o prescrito no edital e documentos em anexo, sendo tal 

declaração e manifestação fiel de sua livre vontade. 

 

_______________, ______ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do responsável________________________________________________ 

 

CPF Nº: 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

OBS: Deverá ser apresentada na Habilitação. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 73/2022 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE ATENDIMENTO ÀS  

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Processo Licitatório nº 349/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 73/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei,:  

• Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital, no Termo de Referência e 

em seus anexos.  

• Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias.  

• Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  

• Que não se enquadra nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 73/2022 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL 

Processo Licitatório nº 349/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 73/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

se enquadra como _______________ (MICRO EMPRESA/// EMPRESA DE PEQUENO PORTE/// 

ou /// EQUIPARADAS) nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, estando apta a 

fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas em favor desta categoria, e que não se 

enquadra em nenhuma das excludentes previstas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 73/2022 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO  

MODELO 01- DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

Processo Licitatório nº 349/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 73/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

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

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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MODELO 02- DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

Declaração de Fato Superveniente 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 73/2022 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Nome do licitante:______________________ CNPJ: __________________  

Endereço Completo:___________________ Telefone/E-mail:_________ 

 

Processo Licitatório nº 349/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 73/2022  

 

Forma que os preços deverão ser apresentados: 

Conforme Termo de Referência, item 3. 

 
O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total LOTE ÚNICO. 
 

 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência. 

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência.  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.  

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO OFERTADO: Conforme edital e Termo de Referência.  

 

Local e data. 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

Nome RG/CPF  



 

80 
  

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 349/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 73/2022 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/____, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
349/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022 

OBJETO: aquisição e atualização de softwares de segurança e 
proteção de endpoints contra vírus de computador, malwares, 
ataques de ransomwares e outros códigos maliciosos, visando a 
proteção da rede de computadores da Administração Pública 
Municipal.  

 

Contrato de prestação de serviços, Nº ----/2022 Pregão Eletrônico nº 73/2022, em 
conformidade com a Lei 8.666/93 e o Decreto Federal 7.892/2013, que entre si fazem de um 
lado xxxxxxxxxx, localizado na xxxxxx, n°xxxx no bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxxxx, estado de 
xxxxxxxxx, cujo CNPJ é xxxxxxxxx, neste ato representado por xxxxxxxxxxx, doravante nominada 
Contratada, e de outro lado o MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público, 
localizada na praça Bernardino de Lima, n° 80, no bairro Centro, na cidade de Nova Lima, estado 
de Minas Gerais, representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração, Sr(a). 
Henrique Aparecido Pimenta, de agora em diante denominados Contratantes, mediante as 
condições que se seguem. 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Aquisição e atualização de softwares de segurança e proteção de endpoints contra vírus de 
computador, malwares, ataques de ransomwares e outros códigos maliciosos, visando a 
proteção da rede de computadores da Administração Pública Municipal.  

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. - Dos Preços 

2.1.1. O Contratante pagará o valor de R$ R$ XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXX). 

2.2. - Das Condições de pagamento 

2.2.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto. 

2.2.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal onde conste os dados 
bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a Fazenda Pública 
Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a CONTRATADA deve manter todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 

2.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.2.4. O Município de Nova Lima poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 
enquanto não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou 
não recolhimento de multa aplicada. 

2.2.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com 
a qualidade. 

2.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/30)  
EM = (I x N / 100) x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 

2.2.7. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

2.2.8. - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 
anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 

2.3. - Critério de Reajuste 

2.3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste Contrato será 
reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 
1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, 
tendo como base a variação de índice oficial. 
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2.3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o IPCA (IBGE) ou outro 
índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

2.3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do IPCA (IBGE) 
ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

3.1. A rubrica das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento das despesas são: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato entrará em vigor na data de XX/XX/XXXX e encerrar-se-á no dia 
XX/XX/XXXX. 

4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 

6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1. As responsabilidades da CONTRATADA são aquelas elencadas no Item 8 – OBRIGAÇÕES DO 
LICITANTE VENCEDOR do Termo de Referência (Anexo I). 

7.2. As responsabilidades da CONTRATANTE são aquelas elencadas no Item 9 – OBRIGAÇÕES 
DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA do Termo de Referência (Anexo I). 

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Não obstante o fato de o CONTRATADO ser o único e exclusivo responsável pela execução 
do objeto desta licitação, o CONTRATANTE promoverá a mais ampla e completa fiscalização do 
cumprimento do objeto contratado, nos termos constantes do Item 11 – FISCALIZAÇÃO do 
Termo de Referência (Anexo I). 

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO  

9.1.  O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93:  

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da CONTRATADA;   

b)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;   
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c)  O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;   

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações;  

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

CLAÚSULA 10ª - DOS CASOS OMISSOS 

10.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 

CLAÚSULA 11ª - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido na forma prevista no ITEM 6. LOCAL DE 
ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO 
DE EXECUÇÃO constante do Termo de Referência. 

11.1.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do 
produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do 
responsável. 

11.1.2 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 
da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

11.2 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 
conforme o caso. 

11.3. A CONTRATADA será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 
deste contrato. 

11.4. O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela Gestora, as quais 
ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

11.4.1. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 

11.4.2. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor do setor 
requisitante responsável pelo recebimento.  

11.4.3. Após o recebimento do objeto, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

11.4.4. Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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a.1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o item 
contratado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após notificação por escrito da 
CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado;  

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o 
item licitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após notificação por escrito do 
CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado. 

11.4.5. Quando, durante o prazo de garantia, os produtos/serviços apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para utilização, CONTRATADA deverá no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, e às suas expensas, substituir os mesmos por outros da mesma 
espécie, em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

11.4.6. Se a CONTRATADA não substituir os produtos/serviços, nem restituir o valor pago, no 
prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com eventuais 
débitos para com a CONTRATADA, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas. 

11.5. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 
hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

11.6. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração do contrato. 

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES  

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções:  

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

12.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

12.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

12.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
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d) descumprimento de cláusula contratual. 

12.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA 13ª – DA PROTEÇÃO A DADOS SENSÍVEIS – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 
13.709/2018) 

13.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 
licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 e 
suas alterações/regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 
presente instrumento contratual. 

13.2. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 
acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

13.3. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 
confidencialidade e sigilo. 

13.4. A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados 
a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

13.5. A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização escrita da CONTRATANTE, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 
tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

13.5.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer somente as informações, dados pessoais e/ou base 
de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

13.6. A CONTRATADA fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
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corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas 
hipóteses legalmente previstas. 

 
13.7. À CONTRATADA não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto 
deste instrumento contratual. 

13.8. A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 
razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade 
de realizar seu tratamento. 

13.9. A CONTRATADA deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de vazamento, 
perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.9.1. A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou sanções que possam 
incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.10. A CONTRATADA que descumprir os termos da Lei nº 13.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no 
presente instrumento contratual, ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ao 
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo causado, incluindo sanções aplicadas 
pela autoridade competente. 

13.11. O dever de sigilo e confidencialidade e as demais obrigações descritas na presente 
cláusula permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, 
consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018 
e suas alterações/regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

13.11.1. A CONTRATADA ficará obrigada a manter canais abertos para comunicação com a 
CONTRATANTE para os assuntos pertinentes à aplicação da Lei nº 13.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, mesmo após o término da vigência do presente 
contrato. 

13.12. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

CLÁUSULA 14ª – DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Ficam as partes submetidas a todos os termos constantes do Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico nº 73/2022, bem como ao seu Termo de Referência (Anexo I), sendo ambos os 
instrumentos partes integrantes desde Contrato. 

CLÁUSULA 15ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
15.1. – O regime de execução do presente contrato será INDIRETA – Empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO. 
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CLÁUSULA 16ª - DO FORO 
 
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Lima/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato. 
 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 

 

Nova Lima, ______ de ___________________ de 2022. 

 

____________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Secretaria Contratante 

 

____________________________________ 

Fornecedor 

 

Testemunhas: 

_______________________                       _________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 


