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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DRMG 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DRMG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO INTEGRADA – COPERLI  
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO CORPORATIVO N.º 
5304.2022.NLI.PE.0271.SISTEMA FIEMG 
 
 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / 
DRMG), inscrito no CNPJ sob o n.º 03.773.834/0001-28 e o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS, inscrito no 
CNPJ sob o n.º 03.773.700/0001-07, sediados na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, 
CEP 30110-028, em Belo Horizonte – MG, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada 
(COPERLI), tornam público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo 
MENOR PREÇO, critério de julgamento por PREÇO UNITÁRIO, regida pelo Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, conforme os termos e condições expressos no presente 
instrumento. 
 
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando a aquisição de até 15.000 
(quinze mil) licenças corporativas dos suítes de segurança “Kaspersky Endpoint Security for Business 
– Advanced”, exclusivamente conforme eventual demanda, em atendimento às necessidades da 
Gerência de Tecnologia da Informação das entidades promotoras da licitação, de acordo com os 
termos e condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, abaixo relacionados: 
 

Anexo I Especificações Detalhadas / Quantitativos Estimados 

Anexo II Modelo de Carta Proposta 

Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços 

 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O acolhimento das propostas e a disputa serão realizados de acordo com a tabela abaixo: 
 

EVENTOS DATAS HORÁRIOS 

Fim do acolhimento das propostas 30/09/2022 10h00min 

Abertura das propostas 30/09/2022 10h01min 

Início da sessão de disputa (lances) 30/09/2022 10h30min 

 
1.1.1 Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a Sessão Pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, e dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
1.2 Este edital poderá ser retirado gratuitamente pela Internet, no Portal de Compras da FIEMG, 
mediante acesso ao endereço https://compras.fiemg.com.br/. 
 

1.2.1 É ônus exclusivo de cada licitante promover o seu cadastro no Portal citado acima com, 
no mínimo, 72 (setenta e duas) horas úteis de antecedência da data indicada no item 1.1 
supra para o fim do acolhimento das propostas. A não realização do cadastro, por parte do 
licitante, com a devida antecedência, não implicará ao SESI quaisquer responsabilidades 
sobre a perda da oportunidade de negócio. 
 
1.2.2 No caso de eventual divergência entre as informações / especificações contidas neste 
edital e no Portal de Compras acima indicado, prevalecerão as informações descritas nesse 
edital. 

 
1.3 Não poderão participar da presente licitação: 
 
a) Consórcio de pessoas jurídicas; 
 

https://compras.fiemg.com.br/
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b) Pessoa jurídica impedida (suspensa) de licitar ou de contratar com o SESI/DRMG e/ou 
SENAI/DRMG; 
 
c) Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com sócio(s) em comum de outra empresa que 
esteja participando desta licitação; 
 
d) Pessoa jurídica que estiver sob processo de falência; 
 
e) Empresas que tenham como sócio ou administrador: 

 
e.1) Dirigentes ou conselheiros de quaisquer entidades da FIEMG (FIEMG, CIEMG, 
SESI/DRMG, SENAI/DRMG e IEL/NRMG), bem como seus cônjuges, companheiros e 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau; 
 
e.2) Empregados de quaisquer entidades da FIEMG (FIEMG, CIEMG, SESI/DRMG, 
SENAI/DRMG e IEL/NRMG); 
 
e.3) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau 
de empregados que desempenhem função na Área de Suprimentos da FIEMG ou atuem na 
fiscalização ou gestão do contrato. 

 
f) Empresas declaradas inidôneas com fundamento na Lei Orgânica do TCU. 
 

f.1) Para verificar esse enquadramento, o licitante poderá acessar o portal 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0: e realizar a consulta; 
procedimento que também será adotado pela COPERLI. A empresa que, estando no rol das 
inidôneas, apresentar proposta na presente licitação será excluída do certame, a qualquer 
momento, não importando em que fase esteja o procedimento. 
 

1.4 As entidades promotoras da licitação são: 
 
a) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, inscrita no CNPJ sob o n.º 
17.212.069/0001-81, sediada na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, CEP 30110-028, em 
Belo Horizonte – MG; 
 
b) Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais – CIEMG, inscrito no CNPJ sob o n.º 
17.246.661/0001-02, sediado na Av. Babita Camargos, n.º 766, Bairro Cidade Industrial, CEP 32210-
180, em Contagem – MG; 
 
c) Serviço Social da Indústria – SESI – Departamento Regional de Minas Gerais, inscrito no 
CNPJ sob o n.º 03.773.834/0001-28, sediado na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, 
CEP 30110-028, em Belo Horizonte – MG; 
 
d) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Departamento Regional de Minas 
Gerais, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.773.700/0001-07, sediado na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro 
Funcionários, CEP 30110-028, em Belo Horizonte – MG; e 
 
e) Instituto Euvaldo Lodi – IEL – Núcleo Regional de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n.º 
17.422.056/0001-37, sediado na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, CEP 30110-028, em 
Belo Horizonte – MG. 
 

1.4.1 Para efeito de redação, denominar-se-á “FIEMG” o conjunto composto pelas Entidades 
FIEMG, CIEMG, SESI/DRMG, SENAI/DRMG e IEL/NRMG. 
 

2.  REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
2.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) obtidas após o cadastro realizado 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
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no Portal de Compras da FIEMG. 
 
2.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
2.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 
ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão Eletrônico. 
 
2.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou a FIEMG responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
 
2.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema, para imediato bloqueio de acesso, ficando o licitante responsável por eventuais prejuízos 
gerados a FIEMG em razão da utilização da senha por terceiros. 
 
2.6 É vedado a uma só pessoa representar mais de um licitante. 
 
3. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
3.1 Maiores informações ou esclarecimentos de dúvidas / questionamentos sobre o conteúdo 
deste edital poderão ser obtidos, exclusivamente, mediante o encaminhamento de mensagem no 
Portal de Compras da FIEMG, no campo / link específico de “Esclarecimentos” vinculado a esse 
certame licitatório, em até 72 (setenta e duas) horas úteis anteriores ao horário e data programados 
para o fim do acolhimento das propostas, indicados no item 1.1 acima. 
 

3.1.1 Não será prestado nenhum esclarecimento, nem sanadas quaisquer dúvidas, cuja 
interpelação do licitante seja efetuada por e-mail, telefone, ou mediante visita pessoal à 
COPERLI. 
 
3.1.2 Os pedidos de esclarecimentos / questionamentos encaminhados intempestivamente ou 
que não atendam ao disposto acima, serão desconsiderados pela COPERLI, não sendo 
passíveis de resposta. 
 
3.1.3 Não sendo apresentadas solicitações de esclarecimentos / questionamentos dentro do 
prazo indicado no item 3.1 supra, pressupõe-se que os elementos aqui fornecidos são 
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas, não cabendo, 
portanto, aos licitantes, direito a qualquer reclamação posterior. 

 
3.2 As respostas serão disponibilizadas, exclusivamente, no campo / link “Esclarecimentos” 
vinculado a este edital, presente no Portal de Compras da FIEMG. 
 
3.3 Os eventuais adendos, esclarecimentos, respostas a questionamentos, prorrogações e/ou 
retificações passarão a fazer parte integrante do edital desta licitação. 
 
4. REGISTRO INICIAL DAS PROPOSTAS (ANTES DA SESSÃO DE LANCES) 
 
4.1 As propostas deverão ser registradas exclusivamente no Portal de Compras da FIEMG, até o 
horário limite estabelecido no item 1.1 deste edital, quando será automaticamente encerrada a fase 
de acolhimento das propostas. O licitante assume como firme e verdadeira a proposta registrada. 
 

4.1.1 No registro inicial das propostas não será necessária a inserção de quaisquer anexos 
pela empresa licitante, cabendo à mesma preencher somente os campos disponíveis no 
sistema eletrônico. 
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4.2 A proposta deverá ser registrada no campo disponível no Portal de Compras da FIEMG, com 
indicação dos preços unitários, cotados em Reais e expresso em até 2 (duas) casas decimais, 
incluindo todos os tributos, taxas, fretes, entrega (embarque e desembarque), mão de obra, encargos 
fiscais e comerciais e quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento total da obrigação, 
ficando certo e esclarecido que a FIEMG não se responsabilizará por quaisquer ônus ou despesas 
adicionais. 
 

4.2.2 O licitante deverá considerar quando da formulação de sua proposta que: 
 
a) A FIEMG que realizará as aquisições, conforme eventual demanda, é usuário final e não 
contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 
 
b) Não poderá haver destaque do imposto de Substituição Tributária nas notas fiscais de 
vendas; 
 
c) Em aquisições interestaduais em que é devido o Diferencial de Alíquotas de ICMS, a 
responsabilidade pelo recolhimento é do licitante vencedor, exceto se o mesmo for optante 
pelo Simples Nacional, casos em que existe a suspensão do recolhimento; 
 
d) Algumas filiais da FIEMG, apesar de possuírem inscrição estadual, são consideradas não 
contribuintes de ICMS. 

 
4.2.3 Em nenhuma hipótese a FIEMG concederá reajuste de preço em razão de variação 
cambial. O licitante deverá, obrigatoriamente, prever e adotar as medidas de cautela para que 
eventuais variações na moeda estrangeira não impliquem em cancelamento do fornecimento 
ou solicitação de reajuste de preço. 

 
4.3 No campo disponível no sistema eletrônico para registro do preço inicial (proposta 
eletrônica) deverá ser informado o VALOR UNITÁRIO, bem como a marca / fabricante / 
referência da licença ofertada. 
 
4.4 Até a data e horário previstos para abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou 
substituir sua proposta anteriormente registrada. Após realizada a abertura, não caberá desistência, 
salvo, por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela COPERLI. 
 

4.4.1 Cabe exclusivamente ao licitante acompanhar as operações e convocações durante a 
sessão pública até o encerramento definitivo no sistema eletrônico, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 
emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
4.5 A apresentação da proposta pressupõe o conhecimento e aceitação, pelo licitante, das 
exigências / condições deste edital, não cabendo qualquer alegação futura em contrário. 
 
5. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
5.1 A partir do horário previsto no item 1.1 terá início a abertura das propostas, quando a 
COPERLI verificará preliminarmente as propostas de preços registradas / anexadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e em seus 
anexos. 
 

5.1.1 Serão desconsideradas para participação na fase de lances as propostas que: 
 
a) Não atendam as condições contidas neste edital. Como critério para a análise da 
conformidade das propostas serão observados os requisitos do anexo I e do modelo de Carta 
Proposta Inicial – anexo II deste edital; 
 
b) Apresentem preços simbólicos, irrisórios, excessivos ou incompatíveis com os preços 
praticados no mercado; 
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c) Apresentem cotação parcial e/ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 
 
d) Não sejam feitas conforme disposto no item 4 deste edital; 
 
e) Apresentem diferentes opções de oferta para fornecimento das licenças; 
 
f) Deixem de atender às solicitações da COPERLI ou da área técnica competente, quando da 
realização de eventual diligência; 
 
g) Não sejam feitas em moeda nacional. 

 
5.1.2 Não se considerará como critério de avaliação das propostas, qualquer oferta de 
vantagem não prevista nesse edital, sem prejuízo de o licitante poder colocar à disposição da 
FIEMG, outros serviços e facilidades pertinentes a sua atividade-fim e que não importarão em 
qualquer remuneração / contraprestação por parte da FIEMG. 
 
5.1.3 É imprescindível que os licitantes estejam online no momento previsto para a 
classificação das propostas, para que tomem conhecimento de todas as decisões porventura 
adotadas. 
 
5.1.4 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
5.1.5 Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 

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

 
5.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes, a critério exclusivo da COPERLI. 
 
5.3 Da decisão que desclassificar as propostas de preços, apresentadas antes da sessão de 
lances, somente caberá pedido de reconsideração à própria COPERLI, a ser apresentado 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, acompanhado da justificativa de suas razões, no 
prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no 
sistema eletrônico, ressalvado o disposto no item 4.3 supra, do qual não caberá pedido de 
reconsideração. 
 
5.4 A COPERLI, em decisão irrecorrível, decidirá o pedido de reconsideração, cabendo ao 
Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico. 
 
5.5 Após a ordenação automática pelo sistema das propostas aptas, será iniciada a fase de 
lances. 
 
5.6 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

5.6.1 Os licitantes poderão oferecer lances, sem restrições de quantidade ou de qualquer 
ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance 
ofertado. 
 
5.6.2 Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
for considerado inexequível, podendo o licitante reapresentar o lance, caso julgue pertinente. 
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5.6.3 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

 
5.7 A etapa de lances dividir-se-á em duas fases: 
 
a) O Pregoeiro conduzirá a sessão de lances pelo tempo que julgar necessário, a ele cabendo a 
decisão de encerrar essa etapa, oportunidade em que o sistema eletrônico encaminhará aos licitantes 
aviso de fechamento iminente da referida etapa; 
 
b) Encerrada essa primeira fase, transcorrerá período de tempo, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, de até 15 (quinze) minutos, para registro de novos lances. Findo o prazo, será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
5.8 Na hipótese de haver lances iguais prevalecerá, como de menor valor, o lance que tiver sido 
primeiramente registrado. 
 
5.9 A falta de oferecimento de novos lances por parte dos licitantes durante o curso da sessão 
implicará na manutenção do último valor por ele ofertado e registrado no sistema para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
5.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 
 
5.11 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
6.  NEGOCIAÇÃO 
 
6.1 O pregoeiro examinará a proposta melhor classificada, após a rodada de lances, quanto à 
compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado para a aquisição. 
 
6.2 Após o encerramento da etapa de lances e ordenadas as propostas exclusivamente pelo 
critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO o Pregoeiro poderá, ainda, encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance  mais vantajoso  para o  item em 
disputa, para que seja  obtida melhor proposta, não sendo admitida a negociação de condições 
diversas das previstas neste edital. 
 

6.2.1 A negociação poderá ocorrer por meio do sistema eletrônico, através da funcionalidade 
do “chat”, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 
6.3  A COPERLI poderá ainda, a qualquer momento, antes da finalização do certame, abrir 
novamente negociação com a empresa que ofertou o menor lance válido, utilizando-se de outros 
meios, como e-mail, telefone etc., em busca da proposta mais vantajosa para a FIEMG. 
 
7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL FINAL (APÓS SESSÃO DE LANCES) 
 
7.1  O licitante que apresentar o menor valor global após a sessão de lances deverá encaminhar, 
por meio de arquivo eletrônico, a ser inserido no Portal de Compras da FIEMG, no link “Anexos do 
lance”, nova carta proposta, devidamente ajustada conforme último valor ofertado ou negociado, no 
prazo a ser definido pelo pregoeiro e comunicado em campo específico no sistema eletrônico, sendo 
garantido o prazo mínimo de 02 (duas) hora. 

 
7.1.1 A não apresentação da Proposta Comercial, pelo arrematante, bem como, de toda a 
documentação, exigida no item 7.2 abaixo, no prazo acima definido, implicará na 
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DESCLASSIFICAÇÃO do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 deste 
edital. 
 
7.1.2 O licitante deverá observar o limite de 60 MB que o sistema comporta para o envio 
de cada arquivo, podendo, no entanto, inserir quantos arquivos forem necessários para 
apresentação de toda a documentação solicitada nesta fase do certame. 

 
7.2 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, observando o modelo 
constante no anexo II deste edital, digitada em uma via, devidamente assinada (de próprio punho ou 
digital) na última folha e rubricada nas demais folhas e anexos pelo representante legal / procurador, 
atendendo, na forma e conteúdo, às condições fixadas neste Pregão Eletrônico contemplando ainda: 
 
a) Indicação da razão social, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal (se houver), endereço completo 
da empresa, telefone, pessoa de contato e endereço eletrônico (e-mail); 
 
b) Indicação dos preços unitários e totais, por item, cotados em Reais e expressos em até 02 (duas) 
casas decimais, incluindo todos os tributos, taxas, entrega, mão de obra, encargos fiscais e 
comerciais e quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento total da obrigação, ficando certo 
e esclarecido que a FIEMG não se responsabilizará por quaisquer ônus ou despesas adicionais; 
 
c) Especificações claras, completas e detalhadas da licença ofertada, observando as informações 
contidas no Anexo I deste edital, com indicação da marca, fabricante ou referência da licença; 
 
d) Apresentação de declaração oficial do fabricante Kaspersky Lab, comprovando ser revenda 
autorizada a comercializar e habilitada para prestar serviços de suporte à licença ofertada; 
 
e) Apresentação de declaração, conforme modelo constante no anexo III deste edital, na qual o 
licitante indica, no mínimo, 01 (um) profissional certificado pelo fabricante da solução ofertada, 
com domínio da ferramenta fornecida, sendo plenamente capazes de instalar, manter, configurar, 
atualizar, administrar e realizar todas as demais atividades necessárias para o funcionamento da 
solução ofertada; 
 
f) Comprovação da qualificação técnica do profissional indicado, por meio da apresentação de cópia 
simples de certificado emitido pelo fabricante do software ofertado pelo licitante, habilitando tal 
profissional a dar o apoio técnico necessário para utilização do software; 
 
g) Comprovação do vínculo do profissional indicado, conforme exigido na alínea “c” acima, a ser 
realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação a ser expedida 
em campo próprio do sistema, que poderá ser realizada pelos seguintes meios: 
 

g.1) Instrumento de constituição da empresa, exigido no item 8.4, inciso I, abaixo, caso os 
profissionais sejam sócios, proprietários ou dirigentes da empresa licitante; ou 
 
g.2) Cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social OU da ficha de registro do 
empregado, na qual conste o nome dos profissionais, caso os profissionais sejam 
empregados da empresa licitante; ou 
 
g.3) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, em vigor, firmado entre o profissional 
indicado e a empresa licitante, caso o primeiro preste para o segundo, serviços como 
autônomo.  

 
h) Indicação do prazo de disponibilização das licenças, que não poderá ser superior a 15 (quinze) 
dias corridos, contados da emissão e encaminhamento do Pedido de Compra pela Gerência de 
Suprimentos. 
 

7.2.1 A COPERLI, quando da análise das propostas comerciais e demais documentações 
exigidas, caso apure divergências nas informações, promoverá diligência junto ao licitante, 
que poderá promover os ajustes necessários solicitados na diligência, desde que tais 
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alterações não impliquem em alteração do valor global ofertado (relativo ao último lance 
apresentado) pelo licitante. 

 
7.3 A validade mínima da proposta é de 03 (três) meses corridos, contados da data agendada 
para a realização da sessão pública, independentemente de esta condição estar transcrita na 
proposta comercial do licitante. 
 

7.3.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, e caso persista o interesse da FIEMG, esta poderá solicitar a 
prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 
7.4 Se a proposta não for aceitável, mesmo após a realização de diligência, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e demais documentações solicitadas e, assim sucessivamente, 
na ordem de classificação. 
 
7.5 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será considerado 
classificado. 
 
7.6 Havendo aceitação da proposta melhor classificada, o pregoeiro solicitará do respectivo 
licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação, abaixo relacionados. 
 
8. HABILITAÇÃO 
 
8.1 O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, deverá, obrigatoriamente, 
apresentar, após a solicitação / notificação do Pregoeiro, realizada via chat e/ou pelo menu “convocar 
fornecedores” do Portal de Compras da FIEMG, toda a documentação especificada neste edital, 
referente a fase de Habilitação. 
 

8.1.1 A documentação de habilitação solicitada, deverá ser anexada diretamente no Portal de 
Compras da FIEMG, no link “Anexos da Habilitação”. O licitante deverá observar o limite de 
60 MB que o sistema comporta para o envio de cada arquivo, sendo possível, no entanto, a 
inserção no sistema de quantos arquivos forem necessários para o perfeito encaminhamento 
da documentação solicitada nesta fase do certame. 
 
8.1.2 Será oportunizado o prazo mínimo de 02 (duas) horas, contado da comunicação 
prevista no item 8.1 supra, para apresentação da documentação de habilitação. O pregoeiro 
poderá, a seu critério exclusivo, ampliar o prazo definido neste item, sendo o novo prazo 
devidamente informado quando da formalização da notificação. 
 
8.1.3 O prazo inicialmente concedido poderá ser prorrogado, a critério exclusivo do Pregoeiro, 
mediante pedido tempestivo e justificado do licitante, via chat do sistema e/ou por meio de 
solicitação encaminhada para o e-mail i.rodrigues@fiemg.com.br, obrigatoriamente com cópia 
para coperli@fiemg.com.br, indicando a inviabilidade de cumprimento do prazo inicialmente 
concedido. 
 
8.1.4 Eventualmente, por motivo de conveniência e oportunidade, e a critério exclusivo do 
Pregoeiro / COPERLI, a habilitação requerida poderá ser verificada diretamente por meio do 
cadastro do licitante no Portal de Compras da FIEMG, com base nos documentos por ele 
abrangidos, devendo ser oportunizada no Portal de Compras, a todos os interessados, a 
consulta a essa documentação. 
 

8.2 Para fins de habilitação, o pregoeiro poderá verificar a veracidade dos documentos em sítios 
oficiais de órgãos e entidades. 
 
8.3 O arrematante deverá apresentar em consonância com o disposto no item 8.1 
supramencionado, a documentação relativa à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
econômico-financeira e qualificação técnica: 
 

mailto:i.rodrigues@fiemg.com.br
mailto:coperli@fiemg.com.br
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I – Documentos para Habilitação Jurídica 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; ou Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de 
Empresa ou Sociedade estrangeira em funcionamento no país e Ato de Registro ou Autorização para 
funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou Registro 
comercial, no caso de empresa individual; 
 

a.1) O objeto social expresso no estatuto ou contrato social deverá especificar atividade 
pertinente e compatível com o objeto da presente licitação; 
 
a.2) O contrato social primário deverá vir acompanhado das alterações contratuais 
subsequentes, relativas à alteração de razão social, capital social, composição societária e/ou 
objeto social; podendo ser substituídos pela alteração contratual contendo a 
consolidação do contrato social; 
 
a.3) O contrato social e alterações poderão ser substituídos pela Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da empresa licitante; ou pela Certidão emitida 
pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, do Estado sede da empresa licitante. 

 
II – Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos – CND, 
mobiliária ou plena), expedida na sede ou domicílio do licitante; 
 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Tributários ou 
documento afim), expedida na sede ou domicílio do licitante; 
 
d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal, com a 
finalidade de comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS. 
 
III – Documento de Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante. 
 
IV – Documento de Qualificação Técnica 
 
a) No mínimo 01 (um) Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a aptidão para 
fornecimento compatível em características e quantidades com o objeto dessa licitação.  
 

a.1) Considerar-se-á como compatível o atestado que fizer menção ao fornecimento de, no 
mínimo, 1.000 (mil) licenças de antivírus em geral; 
 
a.2) Como meio de comprovar sua qualificação técnica, o licitante poderá apresentar mais de 
01 (um) atestado para o fornecimento de licenças relacionado na alínea “a.1” supra, desde 
que os atestados demonstrem que os fornecimentos foram prestados de forma simultânea. O 
período de intervalo entre um evento e outro no fornecimento deve ser de no máximo 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, para que se admita o somatório dos quantitativos 
relacionados em cada atestado. Para tanto, todos os atestados devem indicar, com clareza e 
objetividade, o período do fornecimento, sob pena de serem desconsiderados; 
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a.2.1) Como forma de ilustrar a redação da alínea “a.1” supra, segue exemplo 
hipotético de apresentação de atestados de capacidade técnica, visando comprovar a 
exigência estabelecida nesta alínea: 
 

a.2.1.1) Apresentação de 01 (um) atestado, emitido pela empresa ABC, 
indicando a aptidão para desempenho de atividade de fornecimento de 
licenças de antivírus, com quantidade de 600 (seiscentas) unidades em 
01/12/2021; 
 
a.2.1.2) Apresentação de outro atestado, emitido pela empresa XYZ, 
indicando a aptidão para desempenho de atividade de fornecimento de 
licenças de antivírus, com quantidade de 500 (quinhentas) unidades em 
01/07/2022; 
 

a.2.1.2.1) Nesse exemplo hipotético, os atestados apresentados, 
mesmo sendo emitidos por clientes distintos, atenderiam as 
exigências previstas na alínea “a.1” acima, visto que o somatório dos 
fornecimentos comprova a aptidão para desempenho da atividade de 
fornecimento de licenças e ainda atende a exigência do intervalo de 
tempo entre o fornecimento em cada atestado ser inferior a 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos – nesse exemplo 
hipotético o intervalo entre os fornecimentos foi de 213 (duzentos e 
treze) dias corridos e a quantidade executada, 1.100 (um mil e cem) 
licenças. 

 
a.2.1.3) A data de referência para definição do interregno máximo de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos será a data final (conclusão) de 
cada fornecimento e não a data de emissão dos atestados de capacidade 
técnica. 

 
a.3) O(s) Atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter a razão social, endereço, telefone, 
contato e demais características necessárias para a identificação do emitente; 
 
a.4) Durante a avaliação do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, a COPERLI poderá 
efetuar as diligências, levantamentos, consultas e análises que julgar necessárias, podendo 
utilizar todos os meios lícitos possíveis, tais como, exemplificadamente: visita técnica aos 
licitantes, consultas informais e formais a usuários / clientes dos licitantes, dentre outros. 

 
8.4 A apresentação de certidões positivas, com efeitos de negativa, supre a exigência editalícia, 
não acarretando a inabilitação do licitante. 
 
8.5 Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados mediante publicação em 
órgãos da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópias simples, não sendo necessária a 
autenticação dos mesmos. 
 
8.7 Caso quaisquer documentos relacionados no item 8.4 supra, deixem de ser apresentados ou 
sejam apresentados com prazo de validade vencido, poderá a COPERLI, em observância aos 
princípios da competitividade, economicidade e razoabilidade, determinar prazo para que os mesmos 
sejam apresentados e entregues à COPERLI, observado o disposto no item 19.3, sob pena de 
inabilitação. 
 
8.8 Os documentos de habilitação relacionados nos incisos II (exceto alínea “a”) e III do item 8.4 
supra, que não tiverem expressamente declarados em seu corpo a data ou o prazo de validade, 
deverão ter sido emitidos, no máximo, até 90 (noventa) dias da data de realização da sessão pública. 
 

8.8.1 A data de referência para validação das certidões de regularidade exigidas no inciso II 
(exceto alínea “a”) e III do item 8.3 supra, será a data de realização da sessão pública da 
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disputa de lances. Em eventual convocação, diante de classificação remanescente, a data de 
referência passará a ser a data da comunicação realizada pelo Pregoeiro. 

 
8.9 Os documentos mencionados não poderão, em nenhuma hipótese, ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, fato que poderá acarretar na inabilitação do licitante. 
 
8.10 Se a unidade da licitante participante do certame for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
 
8.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do referido Pregão, caso não haja recurso. 
 
8.12 Caso o licitante melhor classificado não atenda às exigências de habilitação, a COPERLI 
passará para a análise do licitante subsequente, observada a ordem de classificação, até a apuração 
do licitante que atenda ao exigido, dentre aqueles que tiverem suas propostas e demais 
documentações já exigidas devidamente analisadas e validadas pela COPERLI. 
 
8.13 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO, levando-
se em consideração a proposta mais vantajosa para a aquisição, observadas as exigências deste 
Pregão. 
 

8.12.1 O acesso a toda a documentação apresentada pela empresa declarada vencedora do 
certame, tanto da fase de proposta comercial quanto de habilitação, para análise / vistas de 
todos os participantes desta licitação, ocorrerá, no momento em que a empresa for declarada 
vencedora. A consulta deverá ocorrer por meio de acesso ao menu “Documentos do 
Processo”, disponível no Painel de Controle, quando o licitante estiver conectado no Portal de 
Compras da FIEMG. 
 
8.12.2 O início do prazo para manifestação de intenção de recurso sobre o julgamento final 
proferido, caso seja de interesse de algum licitante, nos termos do item 9 abaixo, só será 
aberto, após o encerramento do item em disputa no Portal de Compras, quando o sistema 
eletrônico emitirá alerta neste sentido. 

 
9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
9.1 Dos atos e decisões relacionados com o Pregão cabem Recurso endereçado ao 
Superintendente de Finanças e Controle (que poderá delegar poderes para responde-lo), nos 
seguintes casos: 
 
a) Declaração do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame; 
 
b) Anulação ou revogação do Pregão. 
 
9.2 Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema para 
verificar quem foi o licitante declarado vencedor ou se o processo foi revogado e se está liberada a 
opção para interposição de recurso. A partir da liberação, os licitantes terão o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas 
razões. 
 
9.3 O Recurso de que trata as alíneas “a” e “b” do item 9.1 acima, dependerá de manifestação 
motivada do licitante, na forma do item 9.2, em campo próprio do sistema, com registro da síntese 
das suas razões, sendo-lhes concedido o prazo máximo de até às 18h00min do segundo dia útil 
subsequente à aceitação da intenção do recurso pelo Pregoeiro, para apresentar as razões de 
recurso relacionadas à intenção manifestada (peça recursal), ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado, vistas dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses, nos termos do item 8.12.1 supra. 
 

9.3.1 A peça recursal deverá apresentar todos os dados do reclamante (razão social, 
endereço completo, telefone, e-mail, etc.), devendo o documento ainda estar devidamente 
assinado pelo representante legal da empresa licitante, sendo obrigatório que o documento 
seja anexado / inserido em campo próprio do Portal de Compras da FIEMG. Os recursos 
deverão ser fundamentados e apresentar alegações inequívocas, e deverão estar 
acompanhados dos documentos pertinentes, quando for o caso. 
 
9.3.2 A falta de manifestação motivada da licitante, na forma do item 9.2 acima, quanto à 
intenção de recorrer, bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na 
decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a remeter o processo para que a 
Autoridade Competente promova a sua homologação e adjudicação ao licitante declarado 
vencedor. 
 
9.3.3 Não será aceito Recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas 
manifestadas na intenção de recorrer. 

 
9.4 O Recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará 
a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.5 Os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante não serão conhecidos. 
 

9.5.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es). 
 

9.6 A COPERLI promoverá a publicação do resultado FINAL do julgamento do certame no Diário 
Oficial da União, depois de finalizada a fase recursal. 
 
10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1 Tão logo seja homologado o certame, a COPERLI emitirá a competente Ata de Registro de 
Preços, a qual se constituirá em compromisso expresso entre as partes. As disposições e condições 
ali estampadas deverão ser cumpridas integralmente pelas partes, sob pena de exclusão do licitante 
da Ata de Registro de Preços e aplicação das penalidades cabíveis, inclusive a suspensão do direito 
de licitar e contratar com o SESI/DRMG e SENAI/DRMG. 
 

10.1.1 A FIEMG utilizará o recurso de assinatura eletrônica para formalização da Ata de 
Registro de Preços. 
 

10.1.1.1 Todos os procedimentos referentes a assinatura da Ata serão realizados na 
plataforma digital do desenvolvedor Certisign, contratada pela FIEMG para tanto. 
 
10.1.1.2 O licitante vencedor, quando acionado, deverá promover, caso ainda não o 
tenha, o seu cadastro na citada plataforma, sem nenhum custo, de forma a permitir ao 
mesmo a assinatura eletrônica da Ata oriunda do presente certame. 

 
10.1.2 Desta forma, tão logo seja homologada a decisão, o licitante vencedor receberá no e-
mail cadastrado em sua proposta comercial, uma notificação encaminhada automaticamente 
pela própria plataforma digital, contendo um link com orientações para a inserção da 
assinatura digital na Ata de Registro de Preços, pelo representante da empresa e eventuais 
testemunhas indicadas, Ata essa que deverá ser atendida em todos os seus termos pelo 
licitante vencedor. 
 
10.1.3 Para todos os efeitos, as exigências, condições e todos os demais termos deste edital 
integram a Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
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10.2 A critério da COPERLI poderão ter seus preços registrados na Ata de Registro de Preços as 
empresas classificadas do primeiro ao terceiro lugares, descartando-se as demais propostas. 
 

10.2.1 As empresas classificadas em segundo e terceiro lugares terão seus preços 
registrados se e somente se, equipararem suas propostas ao valor unitário do primeiro 
classificado, por item. 
 
10.2.2 As aquisições serão realizadas com o licitante classificado em primeiro lugar, 
passando-se ao seguinte apenas e tão somente se aquele deixar de cumprir os termos da Ata 
de Registro de Preços ou na hipótese de insucesso de renegociação de preços indicada no 
item 10.4 letra “a” abaixo. 

 
10.3 Os fornecimentos propriamente ditos serão formalizados através da emissão e 
encaminhamento do respectivo Pedido de Compra pela Gerência de Suprimentos / COPERLI. 
 
10.4 As condições inicialmente registradas na Ata poderão ser revistas, a qualquer tempo, 
mediante negociação entre a Gerência de Suprimentos / COPERLI e a(s) empresa(s) cujos preços 
forem registrados, nos seguintes casos: 
 
a) Quando a FIEMG observar que o preço registrado for superior àquele praticado no mercado; 
 
b) Quando o preço registrado se mostrar significativamente inferior àquele praticado no mercado, 
cabendo à empresa interessada solicitar o reajustamento do preço à Gerência de Suprimentos / 
COPERLI, juntando a comprovação dos fatos alegados. 
 

b.1) A revisão de preço só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio 
econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de documentos que comprovem 
tal alegação, dentre eles notas fiscais, lista de preços, alteração de legislação ou outros que 
demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto; 
 
b.2) Para a concessão da revisão supracitada, a empresa que tiver seu preço registrado 
deverá comunicar a FIEMG, através da Gerência de Suprimentos / COPERLI por escrito e 
imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios; 
 
b.3) Durante o período de análise do pedido, a empresa que tiver seu preço registrado deverá 
fornecer o produto pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada 
procedente; 
 
b.4) Em nenhuma hipótese a FIEMG concederá reajuste de preços em razão de variação 
cambial, ressalvado o disposto no item 10.4, alínea “b” deste edital. 

 
10.5 Se, por questões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, a FIEMG 
entender não ser mais vantajoso o registro de preços, poderá cancelar a respectiva Ata, comunicando 
a empresa cujo preço estiver registrado. 
 
10.6 Fica certo e esclarecido que a FIEMG não está obrigado a contratar o fornecimento nas 
quantidades estimadas indicadas no anexo I, não cabendo aos licitantes qualquer direito à 
indenização ou quantitativo mínimo. 
 

10.6.1 Cabe ressaltar que os valores registrados na Ata de Registro de Preços, não importam 
em direito subjetivo à aquisição junto ao licitante que tiver seu preço registrado, sendo 
facultado a FIEMG realizar contratações de terceiros, sempre que houver preços mais 
vantajosos sendo praticados no mercado, sendo, contudo, assegurado ao licitante que tiver 
seu preço registrado o direito de preferência. 
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11. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, no máximo, por igual período, desde que haja 
comprovação nos autos de que as condições e preço registrado permanecem vantajosos, 
extinguindo-se automaticamente após este prazo, independente de notificação extrajudicial. 
 

11.1.1 A eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços restabelece a quantidade total 
indicada no anexo I do edital. 

 
12. FATURAMENTO / FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 O pagamento de cada Pedido de Compra será realizado no prazo mínimo de 28 (vinte oito) 
dias corridos, de acordo com a sistemática apresentada abaixo, considerando-se a emissão da Nota 
Fiscal / Fatura pela empresa fornecedora, sem prejuízo de eventuais multas por atraso na 
disponibilização das licenças, após recebimento / aceitação das mesmas, devidamente aprovadas 
pela Gerência de Tecnologia da Informação da FIEMG: 
 
a) Todas as Notas Fiscais / Faturas emitidas no intervalo do dia 1º a 12 de um determinado mês, 
serão pagas no dia 10 do mês subsequente; 
 
b) Todas as Notas Fiscais / Faturas emitidas no intervalo do dia 13 a 20 de um determinado mês, 
serão pagas no dia 18 do mês subsequente. 
 

12.1.1 Não serão aceitas Notas Fiscais / Faturas emitidas entre o dia 21 e 31 de determinado 
mês. A ocorrência de tal fato implicará na devolução sumária da mesma, ficando a empresa 
que teve seu preço registrado obrigada a substituir o documento considerando o disposto nas 
alíneas “a” e “b” supra.  
 
12.1.2 Caso a data de pagamento recaia sobre um feriado ou final de semana a efetivação do 
pagamento somente será realizada no primeiro dia útil posterior. 
 
12.1.3 Caso a Nota Fiscal / Fatura esteja em desacordo com a proposta apresentada, a 
mesma não será liberada para pagamento, até a correção do(s) fato(s). Caberá à empresa 
fornecedora a solução do(s) problema(s) para aprovação pela FIEMG e liberação do 
faturamento. 
 
12.1.4 A FIEMG fará a retenção dos impostos de acordo com a legislação vigente. 

 
12.2 A FIEMG efetuará os pagamentos, preferencialmente, mediante depósito em conta 
bancária de titularidade da empresa fornecedora, a qual deverá ser indicada no corpo da Nota Fiscal, 
conjuntamente com a data efetiva de pagamento. 
 

12.2.1 A empresa fornecedora poderá se for do seu interesse, promover abertura de conta no 
SICOOB CREDIFIEMG, de modo que recebam seus pagamentos através de depósito na 
referida conta. Para tanto, deverá efetuar contato com a CREDIFIEMG, pelo telefone (31) 
3263-4545, adotando as providências cabíveis. 

 
12.2.2 Caso a forma de efetivação do pagamento escolhida pela empresa fornecedora seja o 
boleto bancário, a data de vencimento presente neste título deve ser, obrigatoriamente, a 
mesma data efetiva definida para pagamento, calculada conforme apresentado no item 12.1 
supra. 
 
12.2.3 O atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura, desde que a empresa fornecedora não 
tenha se responsabilizado de alguma forma para tanto, sujeitará a FIEMG ao pagamento de: 
 
a) Multa de 2% (dois por cento); 
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b) Juros de mora, pro rata die, até a data efetiva de pagamento, considerando a taxa SELIC 
vigente, divulgada pelo Banco Central do Brasil (variações negativas serão consideradas 
nulas). 

 
12.2 A aceitação do produto não exime a empresa fornecedora da responsabilidade quanto à 
qualidade dos mesmos e não invalida qualquer reclamação posterior da FIEMG. 

 
12.3 Salvo autorização expressa e por escrito da FIEMG, é vedado à empresa fornecedora, seja 
por qual motivo for, o desconto ou negociação de duplicatas, faturas e afins em instituições 
financeiras, relativamente a parcelas de pagamento vinculadas à execução do objeto desta licitação. 
 
12.4 As notas fiscais / faturas deverão ser emitidas pela empresa fornecedora, obrigatoriamente 
com o número de inscrição do CNPJ apresentando no processo licitatório, não se admitindo notas 
fiscais / faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz da empresa fornecedora. 
 
12.5 A FIEMG reserva-se o direito de recusar a realizar o pagamento se as licenças fornecidas 
não estiverem de acordo com as especificações solicitadas neste edital. 
 
12.8 A FIEMG poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela empresa fornecedora, nos termos deste edital. 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1 Os licitantes participantes desta licitação e, principalmente, o licitante vencedor, sujeitar-se-
ão, no que couber, às penalidades previstas nos artigos 31 e 32 do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI e do SENAI, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei, garantida a 
defesa prévia. 
 
13.2 A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou atender o(s) Pedido de 
Compra, no prazo indicado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá 
acarretar ao(s) licitante(s) as seguintes penalidades: 
 
a) Perda do direito ao fornecimento, com sua exclusão da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com o SESI/DRMG e o SENAI/DRMG, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da pretensa contratação. 
 
13.3 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará à FIEMG o 
direito de excluir o licitante da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais penalidades, 
inclusive a de suspensão do direito de licitar e contratar, conforme o disposto no item 13.2, letra “b”, 
supra. 
 
13.4 Será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do valor 
do(s) respectivo(s) Pedido(s) de Compra, pelo atraso na disponibilização das licenças contratadas, a 
ser descontada diretamente no pagamento a ser efetuado pela FIEMG à empresa fornecedora. 
 
13.5  O(s) licitante(s) que, isoladamente ou em conjunto com outros, tentar(em) fraudar, burlar, 
frustrar a competitividade, levar a comissão de licitação a erro, ou agirem de modo ofensivo aos 
preceitos da ética, da moral e da legalidade, estará(ão) sujeito(s) à suspensão do direito de licitar e 
contratar com o SESI/DRMG e com o SENAI/DRMG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, cuja 
dosimetria da pena será realizada exclusivamente pela COPERLI levando em conta a gravidade dos 
fatos e as consequências que poderiam advir de seu ato. 
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14. PRINCÍPIOS ÉTICOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO 
 
14.1 Além dos princípios básicos da licitação, previstos no art. 2° do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI e do SENAI, as Entidades norteiam seus procedimentos de compras e licitações 
nos princípios éticos abaixo descritos, os quais se impõem também aos seus fornecedores e 
prestadores de serviços. 
 

14.1.1 A FIEMG se compromete a conduzir seus negócios de forma ética, cumprindo 
acordos, compromissos, contratos, normas e políticas. 
 
14.1.2 A FIEMG repudia as relações comerciais com empresas que destroem e degradam o 
meio ambiente, exploram a mão de obra infantil ou desrespeitam os direitos humanos. 
 
14.1.3 Todas as negociações da FIEMG são conduzidas com honestidade, transparência, 
assertividade e respeito mútuo. 
 
14.1.4 As Entidades escolhem seus fornecedores e prestadores de serviços de maneira 
impessoal, segundo critérios objetivos de preço, competência técnica e qualidade de produtos 
e serviços, sendo selecionados os que melhor atenderem aos interesses da organização. 

 
15. CÓDIGO DE CONDUTA E PROGRAMA DE COMPLIANCE 
 
15.1 Os licitantes participantes desta licitação e principalmente o licitante vencedor declaram que 
tomaram conhecimento do Código de Código de Conduta para Terceiros e do Programa de 
Integridade da FIEMG, disponível em seu Portal de Compras, em https://compras.fiemg.com.br/.  
 
16. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
16.1 Os licitantes participantes desta licitação e principalmente o licitante vencedor declaram que 
tomou  conhecimento da Política de Segurança da Informação da FIEMG, disponível em 
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/LGPD/Pol-tica-de-Seguran-a-da-
Informa-o-FIEMG-para-Terceiros.pdf, garantindo o cumprimento integral de todas as suas previsões, 
sob pena de aplicação das sanções administrativas e legais cabíveis. 
 
17. CONTESTAÇÃO DO EDITAL (IMPUGNAÇÃO) 
 
17.1 Os termos do presente edital poderão, em caso de ilegalidade, ser contestados (impugnados) 
por qualquer interessado, em até 72 (setenta e duas) horas úteis anteriores ao horário e data 
programados para o fim do acolhimento das propostas, indicados no item 1.1 acima, mediante a 
apresentação da peça de contestação (impugnação) diretamente no Portal de Compras da FIEMG. 
 

17.1.1 Considera-se ilegalidade o eventual desatendimento dos termos do edital às normas 
previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI. 
 
17.1.2 A peça de contestação (impugnação) deve ser inserida / anexada no Portal de 
Compras da FIEMG, acompanhada de todos e quaisquer documentos que fundamentem as 
alegações de ilegalidade do edital, contendo todos os dados do contestante (razão social, 
endereço completo, telefone, e-mail, etc.) e devem estar devidamente assinadas. 

 
18. ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS 
 
18.1 Nos termos do Artigo 38-A, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, o 
Registro de Preço poderá ser objeto de adesão por serviço social autônomo. 
 
18.2 Para adesão ao registro de preços deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
 
a) O Serviço Social Autônomo interessado deverá requerer, formalmente, sua adesão junto à 
Gerência de Suprimentos; 

https://compras.fiemg.com.br/
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/LGPD/Pol-tica-de-Seguran-a-da-Informa-o-FIEMG-para-Terceiros.pdf
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/LGPD/Pol-tica-de-Seguran-a-da-Informa-o-FIEMG-para-Terceiros.pdf
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b) A Gerência de Suprimentos analisará o requerimento, consultando os fornecedores que deverão 
expressar a concordância ou não do fornecimento, e emitirá parecer deferindo ou indeferindo a 
adesão da entidade, sendo a mesma comunicada formalmente sobre a decisão; 
 
c) Caso o requerimento seja deferido, a Gerência de Suprimentos encaminhará uma cópia da Ata de 
Registro de Preços e toda documentação necessária ao Serviço Social Autônomo e comunicará ao 
fornecedor a adesão daquela entidade. 
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O licitante responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 
19.2 A FIEMG poderá cancelar ou revogar a presente licitação por qualquer motivo justificável, 
desde que tal medida seja adotada antes de assinada a Ata de Registro de Preços, não cabendo aos 
licitantes qualquer direito de reivindicação, indenização ou contestação, ficando certo e esclarecido 
que o cancelamento ou a revogação encontram-se no âmbito do poder discricionário das Entidades 
promotoras da licitação. 
 
19.3 Durante o prazo de julgamento, a COPERLI poderá promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, podendo ainda solicitar de seus órgãos 
internos, pareceres técnicos para apoio de sua decisão. 
 

19.3.1 A realização da diligência é uma prerrogativa exclusiva da COPERLI, que poderá fazer 
uso do instituto caso entenda que o erro, omissão, obscuridade ou dubiedade das propostas 
comerciais ou dos documentos de habilitação enquadra-se nos aspectos meramente formais. 

 
19.4 Todos os documentos relacionados à presente licitação, desde que emitidos pela COPERLI, 
são considerados complementares entre si, de modo que qualquer informação ou detalhe, 
mencionado em um documento e omitido em outros, será considerado especificado e válido. 
 
19.5 A gestão, fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos vinculados à Ata de Registro de 
Preços será exercida pela Gerência de Suprimentos, não obstando a que as áreas técnicas 
competentes exerçam ampla fiscalização nos aspectos técnicos dos fornecimentos. 
 
19.6 Caso julgue necessário ou conveniente, a COPERLI poderá renegociar as condições 
comerciais apresentadas pelo licitante vencedor na presente licitação, desde que para melhor 
adequação à disponibilidade orçamentária das Entidades promotoras desta licitação. 
 
19.7 Fica certo e esclarecido que as Entidades integrantes da FIEMG são pessoas jurídicas de 
direito privado, sendo vedado seu enquadramento como órgão público. 
 
19.8 A FIEMG, de modo a incentivar a disputa de preços entre os licitantes, adota como política 
interna a não divulgação dos valores estimados de suas aquisições. 
 
19.9 Na hipótese de inabilitação e/ou desclassificação de todos os licitantes, a FIEMG poderá fixar 
data oportuna para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 
causas que implicaram na inabilitação ou desclassificação das empresas. 
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19.10 Fica certo e esclarecido que o eventual envio, por si só, de qualquer comunicação / 
notificação encaminhada por essa COPERLI aos licitantes, para o e-mail constante do cadastro 
homologado no Portal de Compras da FIEMG, pressupõe que o destinatário tomou conhecimento 
do seu teor, independente de confirmação de recebimento por parte do mesmo, não cabendo 
alegações futuras neste sentido. 
 
Belo Horizonte, ___ de Setembro de 2022 
 
 
 
Ilídio Rodrigues de Oliveira   Anderson Viana da Silva  Thomaz Ferreira Volpe 
Pregoeiro / Membro da COPERLI  Membro da COPERLI  Presidente da COPERLI 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando a aquisição de até 15.000 
(quinze mil) licenças corporativas dos suítes de segurança “Kaspersky Endpoint Security for Business 
– Advanced”, exclusivamente conforme eventual demanda, em atendimento às necessidades da 
Gerência de Tecnologia da Informação das entidades promotoras da licitação. 
 
1. QUANTITATIVOS 
 

ITEM TIPO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE 

(Licenças) 
VALIDADE 

1 Aquisição 
Solução de segurança corporativa 
“Kaspersky Endpoint Security for 

Business – Advanced” 
15.000 (quinze mil) 12 meses 

 
*O fornecimento inicial do item 1 será de 7.000 (sete mil) licenças, podendo chegar a um total 
de 15.000 (quinze mil) licenças. 
 
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
Características Gerais:  
 
A solução deve ser totalmente integrada, de um único fabricante; 
 
Deverá possuir interface gráfica, com suporte a língua portuguesa (padrão brasileiro); 
 
Deve permitir sincronização com o Active Directory (AD) para gestão de usuários e grupos integrados 
às políticas de proteção; 
 
A solução deve conter os seguintes módulos: 
 
- Gerenciamento Centralizado, para gerenciar todos os endpoints independentemente da localização 
geográfica destes; 
 
- Proteção para estações de trabalho com os Sistemas Operacionais, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 R2; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 
Server 2019 e Windows Server 2022; 
 
- Proteção para estações de trabalho com os Sistemas Operacionais Mac OS X v10.15 e superiores; 
 
- Proteção para estações de trabalho e servidores com os Sistemas Operacionais Linux (Ubuntu, 
CentOS 7 e superiores e Mandriva); 
 
- Proteção para servidores físicos e virtualizados com os Sistemas Operacionais Windows e Linux; 
 
- Proteção para Smartphones e Tablets com os Sistemas Operacionais Android (7 e superiores) e iOS 
(10 e superiores); 
 
- Gerenciamento de Sistemas/Aplicativos instalados nos dispositivos; 
 
- Criptografia de discos e diretórios; 
 
- Inventário de hardware e software; 
 
- Gerenciamento de sistemas. 
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A solução deve prover recursos para que administradores possam executar ações de remediação 
remotamente, sem necessidade ou integração com soluções de terceiros e sem a instalação de 
softwares adicionais no endpoint gerenciado; 
 
A solução deve efetuar exclusão de arquivos e pastas utilizando caracteres coringa (Wildcard); 
 
A solução deve permitir que scripts PowerShell possam ser executados remotamente em resposta à 
um incidente de segurança; 
 
A solução deve permitir que administradores possam interromper ou bloquear tráfego de rede de 
endpoints classificados como comprometidos. O tráfego deve ser restrito somente com a gerência de 
administração da solução para efetuar análise e diagnóstico aprofundado, e posteriormente readmitir 
o endpoint quando ele estiver saneado; 
 
A solução deve prover a capacidade de adição de endereços específicos para mesmo quando o 
endpoint esteja em quarentena sejam alcançáveis, ou seja, quando houver o isolamento do endpoint 
o mesmo deverá ter a possibilidade de comunicar com endereços especificados em política ademais 
da comunicação com a gerência de administração da solução; 
 
A solução deve permitir extração de indicadores de comprometimento como hashes MD5, SHA256, 
domínios, endereços IP, endereços de e-mail, nomes de arquivos associados às atividades 
maliciosas; 
 
A solução deve permitir a criação de regras, grupos de regras e políticas de firewall para definir com 
precisão qual tráfego de rede é permitido e bloqueado no host; 
 
Compatibilidade:  
 
- A solução deve ser compatível com plataformas virtuais VMware, Citrix Xen Server e Hyper-V; 
 
- A solução deve ser compatível com gerenciadores de bancos de dados Microsoft SQL 2017 e 
superior; 
 
- A solução deve ser compatível com plataformas de administração Windows e Linux; 
 
- A solução deve ser compatível com arquiteturas de Sistemas Operacionais 32bits e 64bits; 
 
Agente de Rede:  
 
O agente deve suportar comunicação com a gerência de administração da solução através de proxy; 
 
A instalação e remoção do sensor/agente não deve interromper o funcionamento do dispositivo; 
 
O agente deve implementar proteção de desinstalação através de senha ou token específica para 
cada endpoint gerenciado ou grupo de endpoints; 
 
O agente deve conter mecanismos que garantam que seu funcionamento não possa ser interrompido 
por usuários sem privilégios administrativos; 
 
Console: 
 
A console administrativa deve possuir recurso de acesso via web e local; 
 
O certificado SSL deve ser aplicado pelo contratado na console de administração Web; 
 
O acesso a console se dará através do protocolo HTTPS e MMC; 
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A autenticação na console deve ser realizada através de login e senha nominal; 
 
A console deve possuir recurso de MFA (Múltiplo fator de autenticação); 
 
A console deve possuir capacidade de gerenciar e ativar licenças adicionais do produto; 
 
A console deve possuir capacidade de fornecer estatísticas de status da proteção, níveis de 
vulnerabilidades, instalação, atualização, vírus, correções de vulnerabilidades; 
 
A console deve permitir a definição de perfis (RBAC) para os usuários dentro da gerência de 
administração da solução delimitando as permissões e/ou acesso as funcionalidades e capacidades 
disponíveis dentro da plataforma; 
 
A solução deve permitir a instalação da console em uma máquina cliente para conexão com o 
Servidor de Administração; 
 
O Servidor de Administração deve gerar um certificado de acesso; 
 
O Servidor de administração deve ser baseado no modelo cliente/servidor; 
 
A console deve possuir Dashboard nativo, com no mínimo os seguintes templates: 
 

• Status da proteção; 

• Estatísticas de Ameaças; 

• Informações das Atualizações de Vacinas; 

• Informações relacionadas à comportamento anormal; 

• Informações relacionadas à quarentena; 

• Correções de Vulnerabilidades; 
 
A Console deve possuir recursos de registro de logs de auditoria, e atividades realizadas pelos 
usuários nos dispositivos. 
 
Permitir a pesquisa de computadores da Console de Gerenciamento, por no mínimo os seguintes 
parâmetros: 
 

• Nome do Computador; 

• Domínio; 

• Intervalo de IP; 

• Diretório Ativo; 

• Versão da proteção instalada; 

• Sistema Operacional; 

• Hardware; 

• Vulnerabilidades; 

• Usuários; 

• Softwares de terceiros; 

• Número de detecções de vírus; 

• Computadores com verificação de vírus pendente; 

• Computadores que há muito tempo não se conectam com a Console; 
 
Possuir capacidade de criar estrutura de grupos personalizada. 
 
Possuir capacidade de obter individualmente no mínimo as seguintes informações de cada 
computador com a proteção endpoint: 
 

• Nome; 

• Domínio; 

• Nome no domínio; 
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• Endereço IP; 

• Grupo do Servidor de Administração / Zona; 

• Última Atualização; 

• Última hora visível na rede; 
 
Possuir capacidade de exibir e exportar em arquivo, todos os aplicativos instalados em cada 
computador. 
 
Permitir aplicação de políticas para grupos de máquinas ou máquinas individuais; 
 
Autoproteção (contra-ataques aos serviços/processos do antivírus); 
 
Possuir a capacidade de escolher quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto na 
instalação remota; 
 
As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, no máximo, uma 
em uma hora independentemente do nível das ameaças encontradas no período (alta, média ou 
baixa); 
 
Possuir capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de exclusão, a fim de excluí-los da 
verificação.  
 
Deve possuir capacidade de adicionar aplicativos a uma lista de “aplicativos confiáveis”, quando as 
atividades de rede, atividades de disco e acesso ao registro do Windows não serão monitoradas; 
 
Desabilitar automaticamente varreduras agendadas quando o computador estiver funcionando a partir 
de baterias (notebooks); 
 
Possuir capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos 
necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 
 
Possuir capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 
 
Possuir capacidade de verificar objetos usando heurística; 
 
Possuir capacidade de agendar uma pausa na verificação; 
 
Possuir capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for iniciado; 
 
Deve ter suporte total ao protocolo IPV6; 
 
Possuir capacidade de alterar as portas monitoradas pelos módulos de web e e-mail; 
 
Possuir 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. 
 
A proteção endpoint deve possuir módulo com reputação em nuvem para detecção de arquivos 
suspeitos; 
 
A proteção endpoint deve possuir módulo com reputação em nuvem para detecção de aplicações 
suspeitas; 
 
Atualizar as políticas de segurança quando um computador for movido de um grupo para outro 
manualmente ou automaticamente; 
 
Possuir recursos de gerenciamento de dispositivos móveis; 
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Possuir recursos de gerenciamento de instalações remotas de softwares e patches de atualização de 
Sistemas Operacionais; 
 
Possuir recursos de gerenciamento de aplicativos; 
 
Possuir recursos de criptografia e proteção de dados em discos rígidos, SSDs e Unidades removíveis; 
 
Possuir recursos de restauração de arquivos excluídos pelo antivírus ou colocados em quarentena. 
 
Características Mecanismos de Proteção 
 
Proteção Antivírus de Arquivo 
 
Antivírus de arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) que verifique qualquer 
arquivo criado, acessado ou modificado; 
 
Possuir capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for 
passível de infecção.  
 
Deve prover no endpoint a solução de HIPS (Host Instrusion Prevention System) para a detecção 
automática e proteção contra comportamentos maliciosos (análise de comportamento) e deverá ser 
atualizado diariamente; 
 
O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa decisão e não tomar 
a partir da extensão do arquivo; 
 
O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve, obrigatoriamente, 
oferecer todas as possibilidades abaixo, para serem escolhidas pelo administrador: 
 
- Bloquear acesso ao objeto; 

 
- Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo 
administrador); 
 
Em caso positivo de desinfecção restaurar o objeto para uso; 
 
Em caso negativo de desinfecção: Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração 
pré-estabelecida pelo administrador); 
 
Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivírus deve realizar 
um backup do objeto; 
 
Deve possuir módulo que analise cada macro de VBA executada, procurando por sinais de atividade 
maliciosa; 
 
Possuir capacidade de detectar, nativamente, ataques originados por Ransomware. A detecção para 
este tipo de malware deve basear-se não apenas nas informações do banco de dados de definições 
de vírus, mas também no comportamento do malware; mesmo que ainda não tenha sido 
desenvolvida, pelo fabricante, vacina para combater o mesmo; 
 
A solução deve possuir a funcionalidade de proteção na memória RAM; 
 
A solução deve efetuar bloqueio personalizado através da inclusão de assinaturas digitais (hashes) 
de arquivos; 
 
A solução deve efetuar bloqueio de scripts e comandos em PowerShell considerados suspeitos; 
 
A solução deve efetuar bloqueio baseado em análise do centro de inteligência do fabricante; 
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Dispor de capacidade de proteção contra ransomware não baseada exclusivamente na detecção por 
assinaturas; 
 
Dispor de capacidade de remediação da ação de criptografia maliciosa dos ransomwares; 
 
Dispor de capacidade de prevenção contra a ação de criptografia maliciosa executada por 
ransomwares, possibilitando ainda o bloqueio dos computadores de onde partirem tal ação; 
 
Prevenir ameaças e interromper que elas sejam executadas em dispositivos da rede, detectando e 
limpando os malwares, além da realização de uma análise detalhada das alterações realizadas. 
 
Deve possuir uma tecnologia anti-exploit baseada em comportamento, reconhecendo e bloqueando 
as mais comuns técnicas de malware, protegendo os endpoints de ameaças desconhecidas e 
vulnerabilidades zero-day. 
 
Proteção Antivírus Web 
 
Deve prover, no mínimo, as seguintes proteções: 
 
Antivírus de web (módulo para verificação de sites e downloads contra vírus); 
 
Possuir capacidade de verificar tráfego nos browsers: internet Explorer, Edge, Firefox e Chrome;  
 
Possuir capacidade de verificação de tráfego http e qualquer script do Windows script host 
(JavaScript, Visual Basic Script, etc), usando heurísticas; 
 
Possuir técnicas de proteção de ameaças web avançadas bloqueando ameaças, verificando o 
conteúdo em tempo real e análise comportamental para identificar e parar o código malicioso de 
malware avançados; 
 
O antivírus de web deve realizar a verificação de, no mínimo: verificação on-the-fly, onde os dados 
são verificados enquanto são recebidos em tempo-real, ou possibilidade de adicionar sites da web em 
uma lista de exclusão, onde não serão verificados pelo antivírus de web; 
 
Deve possuir módulo de bloqueio de phishing. 
 
Proteção Antivírus em Client de e-mail 
 
Deve prover, no mínimo, as seguintes proteções: 
 
Antivírus de cliente de e-mail (módulo para verificação de e-mails recebidos e enviados, assim como 
seus anexos); 
 
Possuir capacidade de verificar e-mails recebidos e enviados nos protocolos POP3, IMAP e SMTP 
assim como conexões criptografadas (SSL/TLS) para POP3 e IMAP (SSL); 
 
Possuir capacidade de verificar links inseridos em e-mails contra phishings; 
 
Possuir capacidade de verificação do conteúdo e anexos de e-mails usando heurística; 
 
O antivírus de e-mail, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve, obrigatoriamente, 
oferecer todas as possibilidades abaixo, para serem escolhidas pelo administrador: 

 
- Bloquear o e-mail; 

 
- Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo 
administrador); 
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Caso positivo de desinfecção; restaurar o e-mail para o usuário; 
 
Caso negativo de desinfecção; mover para quarentena ou apagar o objeto (de acordo com a 
configuração pré-estabelecida pelo administrador); 
 
Possuir capacidade de filtrar anexos de e-mail, apagando-os ou renomeando os de acordo com a 
configuração feita pelo administrador. 
 
Proteção de Rede 
 
Deve prover, no mínimo, as seguintes proteções: 
 
Firewall com IDS; 
  
A política de firewall deve permitir a utilização de múltiplas regras de firewall; 
 
Possuir capacidade de distinguir diferentes subnets e conceder opção de ativar ou não o firewall para 
uma subnet específica; 
 
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; 
 
O módulo de firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: 
 

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

• 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. 

 
Criptografia 
 
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais 
 

• Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 ou superior x86/x64; 

• Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 ou superior x86/x64; 

• Microsoft Windows 7 Professional SP1 ou superior x86/x64; 

• Microsoft Windows 8 Enterprise x86/x64; 

• Microsoft Windows 8 Pro x86/x64; 

• Microsoft Windows 8.1 Pro x86/x64; 

• Microsoft Windows 8.1 Enterprise x86/x64; 

• Microsoft Windows 10 Enterprise x86/x64; 

• Microsoft Windows 10 Pro x86/x64; 
 
O acesso ao recurso criptografado (arquivo, pasta ou disco) deve ser garantido mesmo em caso o 
usuário tenha esquecido a senha, através de procedimentos de recuperação; 
 
Utilizar, no mínimo, algoritmo AES com chave de 256 bits; 
 
Capacidade de criptografar completamente o disco rígido da máquina, adicionando um ambiente de 
pré-boot para autenticação do usuário; 
 
Capacidade de utilizar Single Sign-On para a autenticação de pré-boot; 
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Permitir criar vários usuários de autenticação pré-boot; 
 
Deve permitir que o usuário monitore a criptografia do disco ou o processo de descriptografia em 
tempo real; 
 
Capacidade de criar um usuário de autenticação pré-boot comum com uma senha igual para todas as 
máquinas a partir da console de gerenciamento; 
 
Capacidade de criptografar drives removíveis de acordo com regra criada pelo administrador, com as 
opções: 
 
- Criptografar somente os arquivos novos que forem copiados para o disco removível, sem modificar 
os arquivos já existentes; 

 
- Criptografar todos os arquivos individualmente; 
 
- Criptografar o dispositivo inteiro, de maneira que não seja possível listar os arquivos e pastas 
armazenadas; 
 
- Criptografar o dispositivo em modo portátil, permitindo acessar os arquivos em máquinas de 
terceiros através de uma senha; 
 
Capacidade de selecionar pastas e arquivos (por tipo, ou extensão) para serem criptografados 
automaticamente.  
 
Capacidade de criar regras de exclusões para que certos arquivos ou pastas nunca sejam 
criptografados; 
 
Capacidade de selecionar aplicações que podem ou não ter acesso aos arquivos criptografados; 
 
Verificar compatibilidade de hardware antes de aplicar a criptografia; 
 
Possibilitar estabelecer parâmetros para a senha de criptografia; 
 
Capacidade de permitir o usuário solicitar permissão a determinado arquivo criptografado para o 
administrador mediante templates customizados; 
Permitir criar exclusões para não criptografar determinados “discos rígidos” através de uma busca por 
nome do computador ou nome do dispositivo 
 
Permitir criptografar as seguintes pastas pré-definidas: “meus documentos”, “Favoritos”, “Desktop”, 
“Arquivos temporários” e “Arquivos do outlook”;  
 
Permitir utilizar variáveis de ambiente para criptografar pastas customizadas; 
 
Capacidade de criptografar arquivos por grupos de extensão, tais como: Documentos do office, 
Document, arquivos de audio, etc; 
 
Permitir criar um grupo de extensões de arquivos a serem criptografados; 
 
Capacidade de criar regra de criptografia para arquivos gerados por aplicações; 
 
Permitir criptografia de dispositivos móveis mesmo quando o endpoint não possuir comunicação com 
a console de gerenciamento. 
 
Capacidade de deletar arquivos de forma segura após a criptografia; 
 
Capacidade de criptografar somente o espaço em disco utilizado; 
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Deve ter a opção de criptografar arquivos criados a partir de aplicações selecionadas pelo 
administrador; 
 
Capacidade de bloquear aplicações selecionadas pelo administrador de acessarem arquivos 
criptografados; 
 
Deve permitir criptografar somente o espaço utilizado em dispositivos removíveis tais como pendrives, 
HD externo, etc; 
 
Capacidade de criptografar discos utilizando a criptografia BitLocker da Microsoft; 
 
Deve ter a opção de utilização de TPM para criptografia através do BitLocker; 
 
Capacidade de fazer “Hardware encryption”; 
 
Gerenciamento de Sistemas 
 
Capacidade de criar imagens de sistema operacional remotamente e distribuir essas imagens para 
computadores gerenciados pela solução e para computadores bare-metal; 
 
Deve possibilitar a utilização de servidores PXE na rede para deploy de imagens; 
 
Capacidade de detectar softwares de terceiros vulneráveis, criando assim um relatório de softwares 
vulneráveis; 
 
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; 
 
Capacidade de gerenciar licenças de softwares de terceiros; 
 
Capacidade de atualizar informações sobre hardware presente nos relatórios após mudanças de 
hardware nas máquinas gerenciadas; 
 
Capacidade de gerenciar um inventário de hardware, com a possibilidade de cadastro de dispositivos 
(ex: router, switch, projetor, acessório, etc.); 
 
Possibilita fazer distribuição de software de forma manual e agendada; 
 
Suporta modo de instalação silenciosa; 
 
Suporte a pacotes MSI, exe, bat, cmd e outros padrões de arquivos executáveis; 
 
Possibilita fazer a distribuição através de agentes de atualização; 
 
Utiliza tecnologia multicast para evitar tráfego na rede; 
 
Possibilita criar um inventário centralizado de imagens; 
 
Capacidade de atualizar o sistema operacional direto da imagem mantendo os dados do usuário; 
 
Suporte a WakeOnLan para deploy de imagens; 
 
Capacidade de atuar como servidor de atualização do Windows podendo fazer deploy de patches: 
 
Suporta modo de teste, podendo atribuir alguns computadores para receberem as atualizações de 
forma automática para avaliação de alterações no comportamento; 
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Capacidade de gerar relatórios de vulnerabilidades e patches; 
 
Possibilitar criar exclusões para aplicação de patch por tipo de sistema operacional, Estação de 
trabalho e Servidor ou por grupo de administração; 
 
Permitir iniciar instalação de patch e correções de vulnerabilidades ao reiniciar ou desligar o 
computador; 
 
Permitir baixar atualizações para o computador sem efetuar a instalação 
 
Permitir o administrador instalar somente atualizações aprovadas, instalar todas as atualizações 
(exceto as bloqueadas) ou instalar todas as atualizações incluindo as bloqueadas; 
 
Capacidade de instalar correções de vulnerabilidades de acordo com a severidade; 
 
Permitir selecionar produtos a serem atualizados pela console de gerenciamento; 
 
Permitir selecionar categorias de atualizações para serem baixadas e instaladas, tais como: 
atualizações de segurança, ferramentas, drivers, etc; 
 
Capacidade de adicionar caminhos específicos para procura de vulnerabilidades e updates em 
arquivos; 
 
Capacidade de instalar atualizações ou correções somente em computadores definidos, em grupos 
definidos ou em uma porcentagem de computadores conforme selecionado pelo administrador; 
 
Capacidade de configurar o reinicio do computador após a aplicação das atualizações e correções de 
vulnerabilidades; 
 
Deve permitir selecionar o idioma das aplicações que serão atualizadas; 
 
Permitir agendar o sincronismo entre a console de gerenciamento e os sites da Microsoft para baixar 
atualizações recentes; 
 
Relatórios 
 
A solução deverá prover Dashboard trazendo as detecções mais recentes, número de novas 
detecções e detecções por táticas nos últimos 30 dias; 
 
A plataforma deverá ter a capacidade de reportar as detecções de forma agrupada tendo como 
opções de agrupamento no mínimo os seguintes critérios: 
 

• Por máquina; 

• Por tática; 

• Por técnica; 

• Por Severidade; 
 
A plataforma deverá ter a capacidade de reportar as detecções, permitindo organizar com a mais 
recente no topo, ou a mais antiga no topo. 
 
3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O licenciamento deve ser por um período mínimo de 12 (doze) meses. 
 
A ativação e implementação das licenças na console de administração deve ser realizada pela 
empresa contratada; 
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A configuração do tenant/console de administração relacionada a ativação das licenças deve ser 
realizada pela empresa contratada; 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Deverão ser fornecidas licenças para todos os sistemas/softwares ofertados, com validade mínima de 
01 (um) ano, a contar da data de sua entrega; 
 
 
O prazo para disponibilização das licenças é de até 15 (quinze) dias corridos, após a emissão do 
Pedido de Compras. 
 
As licenças devem ser válidas, com início de vigência no dia 01/11/2022. 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA  
 
À 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FIEMG 
CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS – CIEMG 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DRMG 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DRMG 
INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/NRMG 
 
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO INTEGRADA – COPERLI 
 
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO CORPORATIVO N.º 
5304.2022.NLI.PE.0271.SISTEMA FIEMG 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________________, com 
sede na _____________________, neste ato representada pelo Sr. (a) __________________, sócio 
proprietário, Carteira de Identidade n.º ____________, CPF n.º ____________, declara estar 
apresentando proposta comercial para a licitação em referência, cujo objeto refere-se ao Registro de 
Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando a aquisição de até 15.000 (quinze mil) licenças 
corporativas dos suítes de segurança “Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced”, 
exclusivamente conforme eventual demanda, em atendimento às necessidades da Gerência de 
Tecnologia da Informação das entidades promotoras da licitação, comprometendo-se a assumir 
integralmente o fornecimento / prestação de serviços inerentes pelo valor global de R$ ______,__ 
(__________), em conformidade com as disposições do edital. 
 

ITEM DESCRITIVO 
QUANTIDADE 

ESTIMADA  
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

GLOBAL (R$) 

1 
Suíte de segurança de Endpoints 

Kaspersky Advanced 
15.000 (quinze mil) 

licenças 
  

 
- Declaramos, sob as penalidades da Lei, para fins de participação na licitação em referência, que a 
empresa: 
 
a) Recebeu e estudou todos os documentos inerentes ao presente certame e tendo tomado 
conhecimento integral do teor do edital e seus anexos, sujeitando-se às disposições nele contidas; 
 
b) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos; 
 
c) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com as Entidades do Sistema “S” (SESI, 
SENAI, SESC, SEBRAE, etc...) e/ou com a Administração Pública, bem como comunicará qualquer 
fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à qualificação 
técnica, regularidade fiscal e trabalhista, capacidade jurídica e situação econômico-financeira; 
 
d) Em sua composição societária não possui como sócio ou administrador:  
 

d.1) Dirigentes ou conselheiros de quaisquer entidades da FIEMG (FIEMG, CIEMG, 
SESI/DRMG, SENAI/DRMG e IEL/NRMG), bem como seus cônjuges, companheiros e 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau; 
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d.2) Empregados de quaisquer entidades da FIEMG (FIEMG, CIEMG, SESI/DRMG, 
SENAI/DRMG e IEL/NRMG); 
 
d.3) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau 
de empregados que desempenhem função na Área de Suprimentos da FIEMG ou atuem na 
fiscalização ou gestão do contrato. 

 
- Declaramos ainda que: 
 
a) Nos valores acima discriminados, estão incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários à 
completa e perfeita realização do fornecimento, objeto desta licitação, incluindo todos os tributos, 
taxas, mão de obra, suporte técnico, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e 
quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento total da obrigação; 
 
b) Concordamos com todas as cláusulas e condições estabelecidas no edital e em seus anexos e 
informamos que, caso sejamos vencedores do certame, assinaremos a respectiva Ata de Registro de 
Preços, no prazo determinado pelo edital de licitação e pelas Notificações da COPERLI; 
 
c) Recebemos, examinamos e estamos a par e de acordo com todas as informações pertinentes, 
inclusive de transcrição de valores, assegurando o integral fornecimento pelo preço ofertado nesta 
Carta Proposta, observando sempre a melhor técnica para atingir a qualidade final prevista pela 
FIEMG. 
 
3) Informamos que o pagamento deverá ser realizado por meio de: 
 
( ) BOLETO ( ) CRÉDITO EM CONTA (SELECIONAR A OPÇÃO DESEJADA) 
 
 
4) Informamos ainda que a validade da proposta é de 03 (três) meses, contados da data agendada 
para realização da sessão pública. 
 
Razão Social: _______________________________________________ 
CNPJ: __________________________ 
Inscrição Estadual: __________________________ (se houver) 
Inscrição Municipal: __________________________ (se houver) 
Endereço completo: _________________________________________________ 
Telefone(s) de contato: _______________________ Celular de contato: ______________________ 
E-mail geral para contato com a empresa licitante: _______________________________ 
Responsável(is) Legal(is) pela assinatura da Ata de Registro de Preços (conforme Contrato Social da 
Empresa) *. 
Nome: __________________________________ Cargo: __________________________________ 
E-mail específico do responsável Legal da empresa**: __________ 
 
* Caso a Atas de Registro de Preços tenha que ser assinada, por mais de um representante, 
deverão ser relacionados todos os responsáveis legais da empresa necessários para 
assinatura. 
 
** OBSERVAÇÃO:  
 
A assinatura da Ata de Registro de Preços se dará por meio de assinatura digital (eletrônica). 
 
A notificação para assinatura será encaminhada diretamente para o e-mail do(s) 
responsável(is) legal(is) da empresa, para viabilizar o cadastro / acesso a plataforma digital. 
 
Assim sendo, deverá ser indicado acima o e-mail vinculado diretamente a cada responsável(is) 
legal(is) e não um e-mail genérico da empresa licitante. 
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Caso a empresa possua mais de um responsável legal para assinatura da(s) Ata(s) de Registro 
de Preços, deverão ser relacionados nesta proposta comercial os nomes de cada um dos 
representantes, além de indicar um e-mail distinto para cada um deles. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente carta proposta final. 
 
 
________________, _____ de ______________ de 2022. 
 
 
___________________________________________________________________ 
NOME LEGÍVEL E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
Declaramos para os devidos fins que a empresa _________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n.º ___________________, como arrematantes do processo licitatório Pregão Eletrônico 
Corporativo n.º 5304.2022.NLI.PE.0271.SISTEMA FIEMG, cujo objeto é o registro de preços, com 
validade de 12 (doze) meses, visando a aquisição de até 15.000 (quinze mil) licenças corporativas 
dos suítes de segurança “Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced”, exclusivamente 
conforme eventual demanda, em atendimento às necessidades da Gerência de Tecnologia da 
Informação das entidades promotoras da licitação, prestaremos suporte técnico 8x5 (oito horas por 
dia, cinco dias úteis por semana) e disponibilizaremos o profissional abaixo relacionado, que possue 
domínio da ferramenta fornecida, e é plenamente capaz de instalar, manter, configurar, atualizar, 
administrar e realizar todas as demais atividades necessárias para o funcionamento da solução 
ofertada: 
 
Nome: ____________________________; 
 
CPF n.º ___________________________. 
 
 
 
 
 
Declaramos ainda que o profissional indicado acima, não será substituído no decorrer dos trabalhos, 
salvo por causa superveniente, devidamente comprovada, quando nos comprometemos a indicar 
outro profissional do mesmo perfil, que deverá, todavia, ser previamente aprovado pela equipe 
responsável da FIEMG. 
 
 
 
____________________, ______ de ____________ de 2022. 
Local e data 
 
 
 
Representante Legal da Empresa 
(NOME LEGÍVEL / ASSINATURA) 
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ANEXO IV 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ______/2022 

 
De um lado a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FIEMG, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 17.212.069/0001-81, sediada na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, 
CEP 30110-028, em Belo Horizonte – MG, o CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE MINAS 
GERAIS – CIEMG, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.246.661/0001-02, sediado na Av. Babita Camargos, 
n.º 766, Bairro Cidade Industrial, CEP 32210-180, em Contagem – MG, o SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA – SESI/DRMG, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.773.834/0001-28, sediado na Av. do 
Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, CEP 30110-028, em Belo Horizonte – MG, o SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DRMG, inscrito no CNPJ sob o n.º 
03.773.700/0001-07, sediado na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, CEP 30110-028, em 
Belo Horizonte – MG, e o INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/NRMG, inscrito no CNPJ sob o n.º 
17.422.056/0001-37, sediado na Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, CEP 30110-028, em 
Belo Horizonte – MG, doravante denominado simplesmente FIEMG, neste ato representado por seu 
Gerente de Suprimentos / Presidente da Comissão Permanente de Licitação Integrada – COPERLI, 
Sr. Thomaz Ferreira Volpe, e de outro: 
 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________________,  
1.ª - ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________________, 
sediada na ___________________, neste ato representada por __________________. 
 
2.ª - ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________________, 
sediada na ___________________, neste ato representada por __________________. 
 
3.ª - ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________________, 
sediada na ___________________, neste ato representada por __________________. 
 
(CITAR DADOS DE TODAS AS EMPRESAS QUE VIEREM A TER SEUS PREÇOS REGISTRADOS 
EM CADA LOTE, EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO). 
 
doravante denominada(s) simplesmente FORNECEDORA(S), resolvem celebrar a presente Ata de 
Registro de Preços, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços o fornecimento, exclusivamente 
conforme eventual demanda, pela FORNECEDORA, de até 15.000 (quinze mil) licenças 
corporativas dos suítes de segurança de “Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced”, em 
atendimento às necessidades da Gerência de Tecnologia da Informação da FIEMG, conforme citado 
abaixo e discriminado detalhadamente na proposta comercial, parte integrante desta Ata. 
 

DESCRIÇÃO COMPLETA 
QUANT. 

ESTIMADA 
Vr. Unit. Vr. Total 

 15.000 R$____ (_________) R$____ (_________) 

 
1.2 Os documentos que fundamentam a presente Ata de Registro de Preços são os seguintes: 
 
a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO CORPORATIVO N.º 5304.2022.NLI.PE.0271.SISTEMA FIEMG 
e seus anexos, independente de transcrição; 
 
b) Anexo I – Carta Proposta da FORNECEDORA, datada de ____/____/____ (ANEXAR CÓPIA). 
 
1.3 A gestão, fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos vinculados a esta Ata de 
Registro de Preços, será realizada pela Gerência de Suprimentos / Comissão Permanente de 
Licitação Integrada – COPERLI, localizada na Av. do Contorno, n.º 4.520, 9.º andar, Bairro 
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Funcionários, CEP 30110-916, em Belo Horizonte – MG, não obstando a que as áreas técnicas 
competentes exerçam ampla fiscalização nos aspectos técnicos dos fornecimentos. 
 
2. PRAZO 
 
2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 
__/__/____, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que haja comprovação 
nos autos de que as condições e preço registrado permanecem vantajosos à FIEMG.  
 
2.2 A prorrogação do prazo somente será efetivada com a aquiescência formal da 
FORNECEDORA. 
 

2.2.1 Eventual prorrogação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS restabelece a quantidade 
total desta Ata, indicada no item 1.1 supra. 

 
3. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1 As condições inicialmente registradas no presente instrumento poderão ser revistas, a qualquer 
tempo, mediante negociação entre a FIEMG e a FORNECEDORA, nos seguintes casos: 
 
a) Quando a FIEMG observar que o preço registrado é superior àquele praticado no mercado; 
 
b) Quando o preço registrado se mostrar significativamente inferior àquele praticado no mercado, 
cabendo à FORNECEDORA solicitar o reajustamento do preço à FIEMG, juntando a comprovação 
dos fatos alegados. 
 

b.1) A revisão de preço só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio 
econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição do 
produto pela FORNECEDORA, lista de preços de fabricantes ou outros meios que 
demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto; 
 
b.2) Para a concessão da revisão supracitada, a FORNECEDORA que tiver seu preço 
registrado deverá comunicar à FIEMG, através da Gerência de Suprimentos, por escrito e 
imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios; 
 
b.3) Durante o período de análise do pedido, a FORNECEDORA deverá efetuar a 
disponibilização das licenças pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente 
julgada procedente. 

 
3.2 Se, por questões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, a FIEMG entender 
não mais vantajosa a Ata de Registro de Preços, poderá cancelar a respectiva Ata, comunicando à 
FORNECEDORA. 
 
4. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 A FIEMG pagará à FORNECEDORA, conforme eventual demanda, o valor unitário de 
R$________ (______________________), estando a presente Ata de Registro de Preços estimada 
em R$________ (______________________). 
 
4.2 No valor unitário indicado no item 4.1 supra, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
necessários à completa e perfeita realização do fornecimento / prestação dos serviços objeto desta 
Ata de Registro de Preços, bem como todos os tributos, taxas, mão de obra, suporte técnico, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros encargos necessários 
ao cumprimento total da obrigação. 
 

4.2.1 Em nenhuma hipótese a FIEMG concederá reajuste de preço em razão de variação 
cambial, ressalvado o disposto no item 3.1, alínea “b” desta Ata. 
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4.2.2 O intervalo entre a data de emissão da Nota Fiscal e a disponibilização das licenças, em 
nenhuma hipótese poderá ser superior a 10 (dez) dias, sob pena do não recebimento e 
devolução das mesmas para a FORNECEDORA. 

 
4.3 O pagamento de cada Pedido de Compra será realizado no prazo mínimo de 28 (vinte e oito) 
dias corridos, de acordo com a sistemática apresentada abaixo, considerando-se a emissão da Nota 
Fiscal / Fatura pela FORNECEDORA, sem prejuízo de eventuais multas por atraso na 
disponibilização das licenças, após recebimento / aceitação das mesmas, devidamente aprovadas 
pela Gerência de Tecnologia da Informação da FIEMG. 
 
a) Todas as Notas Fiscais / Faturas emitidas no intervalo do dia 1º a 12 de um determinado mês, 
serão pagas no dia 10 do mês subsequente; 
 
b) Todas as Notas Fiscais / Faturas emitidas no intervalo do dia 13 a 20 de um determinado mês, 
serão pagas no dia 18 do mês subsequente. 
 

4.3.1 Não serão aceitas Notas Fiscais / Faturas emitidas entre o dia 21 e 31 de determinado 
mês. A ocorrência de tal fato implicará na devolução sumária da mesma, ficando a 
FORNECEDORA obrigada a substituir o documento considerando o disposto nas alíneas “a” 
e “b” supra. 
 
4.3.2 Caso a data de pagamento recaia sobre um feriado ou final de semana a efetivação do 
pagamento somente será realizada no primeiro dia útil posterior. 
 
4.3.3 Caso a Nota Fiscal / Fatura esteja em desacordo com a proposta apresentada, a 
mesma não será liberada para pagamento, até a correção do(s) fato(s). Caberá à 
FORNECEDORA a solução do(s) problema(s) para aprovação pela FIEMG e liberação do 
faturamento. 
 
4.3.4 A FIEMG fará a retenção dos impostos de acordo com a legislação vigente. 
 
4.3.5 O atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura, desde que a FORNECEDORA não 
tenha se responsabilizado de alguma forma para tanto, sujeitará a FIEMG ao pagamento de: 
 
a) Multa de 2% (dois por cento); 
 
b) Juros de mora, pro rata die, até a data efetiva de pagamento, considerando a taxa SELIC 
vigente, divulgada pelo Banco Central do Brasil (variações negativas serão consideradas 
nulas). 

 
4.4 A aceitação das licenças não exime a FORNECEDORA da responsabilidade quanto à 
qualidade das mesmas e não invalida qualquer reclamação posterior da FIEMG. 
 
4.5 A FIEMG efetuará os pagamentos, preferencialmente, mediante depósito em conta bancária de 
titularidade da FORNECEDORA, a qual deverá ser indicada no corpo da Nota Fiscal. 
 

4.5.1 A FORNECEDORA poderá se for do seu interesse, promover abertura de conta no 
SICCOB CREDIFIEMG, de modo que receba seus pagamentos através de depósito na 
referida conta. Para tanto, deverá efetuar contato com a CREDIFIEMG, pelo telefone (31) 
3263-4545, adotando as providências cabíveis. 
 
4.5.2 Caso a forma de efetivação do pagamento escolhida pela FORNECEDORA seja o boleto 
bancário, a data de vencimento presente neste título deve ser, obrigatoriamente, a mesma 
data efetiva definida para pagamento, calculada conforme apresentado no item 4.3 supra. 

 
4.6 Salvo autorização expressa e por escrito da FIEMG, é vedado à FORNECEDORA, seja por 
qual motivo for, o desconto ou negociação de duplicatas, faturas e afins em instituições financeiras, 
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relativamente a parcelas de pagamento vinculadas ao fornecimento objeto desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
4.7 As notas fiscais / faturas deverão ser emitidas pela FORNECEDORA, obrigatoriamente com o 
número de inscrição do CNPJ indicado no preâmbulo do presente instrumento, não se admitindo 
notas fiscais / faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz da FORNECEDORA. 
 
5. GARANTIA, QUALIDADE E CONFORMIDADE DAS LICENÇAS 
 
5.1 A FORNECEDORA garante que a solução a ser fornecida no âmbito desta Ata de Registro de 
Preços estará de acordo com as especificações constantes de sua proposta comercial, e será 
adequada para a finalidade a que softwares similares geralmente se destinam, não estando sujeitos a 
reivindicações de terceiros. 
 
5.2 A FORNECEDORA não estará exonerada da garantia de qualidade e conformidade das 
licenças, ainda que se tenha realizado a respectiva inspeção, aceitação, pagamento, ou o uso. 
 
6. PRAZO / CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DAS LICENÇAS 
 
6.1 Quando do surgimento da demanda para a aquisição das licenças objeto da presente Ata de 
Registro de Preços, a Gerência de Suprimentos da FIEMG emitirá o competente Pedido de Compra, 
que deverá ser atendido em todos os seus termos pela FORNECEDORA. 
 
6.2 A partir da data de emissão e encaminhamento do Pedido de Compra, a FORNECEDORA terá 
o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para disponibilizar as licenças, nas quantidades solicitadas. 
 

6.2.1 O atraso na liberação das licenças de cada remessa ensejará a aplicação da multa, 
conforme previsto na alínea “a” do item 9.2 abaixo. 

 
6.3 Eventuais solicitações de prorrogação do prazo de disponibilização das licenças somente serão 
analisadas se atenderem às seguintes condições: 
 
a) O pedido for encaminhado à Gerência de Suprimentos. Pedidos encaminhados à Gerência de 
Tecnologia da Informação da FIEMG, mesmo que deferidos, não serão considerados para efeito de 
isenção de multa; 
 
b) O pedido for enviado à Gerência de Suprimentos antes de expirada a data de disponibilização 
firmada. Vencida a data de disponibilização não haverá isenção de multas; 
 
c) O eventual atraso decorrer de caso fortuito ou força maior, assim entendidas as circunstâncias 
absolutamente imprevisíveis e insuperáveis por parte da FORNECEDORA. A falta de 
programação, ou acordo, ou entendimento entre a FORNECEDORA e o fabricante não são motivos 
para prorrogação da data. 
 

6.3.1 O pedido de prorrogação será analisado pela Gerência de Suprimentos, podendo ser 
deferido ou indeferido, formalmente, ficando certo e esclarecido que o indeferimento não 
desobriga a FORNECEDORA de disponibilizar a licença adquirida, sujeitando-se a mesma, 
neste caso, às penalidades cabíveis. A negativa de disponibilização da licença, em face do 
indeferimento, será considerada falta grave, podendo ensejar a suspensão do direito de 
licitar e contratar com o SESI e SENAI, nos termos do item 9.1 abaixo. 

 
7. TRIBUTOS 
 
7.1 O preço constante desta Ata de Registro de Preços inclui todos os tributos federais, estaduais e 
municipais incidentes sobre as licenças que constituem seu objeto. 
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8. OBRIGAÇÕES 
 
8.1 São obrigações da FORNECEDORA: 
 
a) Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto da presente ATA; 
 
b) Fornecer licenças idênticas àquelas aprovadas em sua proposta comercial apresentada no Pregão 
Eletrônico Corporativo n.º 5304.2022.NLI.PE.0271.SISTEMA FIEMG;  
 
c) Descrever detalhadamente na Nota Fiscal de entrega, a quantidade, a espécie e o preço da 
licença, bem como o número do Pedido de Compra; 
 
d) Cumprir rigorosamente o prazo de entrega / disponibilização das licenças, que é de até 15 (quinze) 
dias corridos, contados da emissão e encaminhamento do respectivo Pedido de Compra; 
 
e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela FIEMG, atendendo prontamente a 
quaisquer reclamações; 
 
f) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, as licenças objeto desta ATA em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
g) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta 
ATA; 
 
h) Não transferir suas responsabilidades para outras empresas ou entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outras; 
 
i) Obedecer integralmente ao disposto nesta ATA. 
 
8.2 São obrigações da FIEMG: 
 
a) Encaminhar à FORNECEDORA, por intermédio de sua Gerência de Suprimentos, o Pedido de 
Compra em tempo hábil, indicando a licença, o preço e demais condições; 
 
b) Efetuar o pagamento conforme o disposto no item 4 supra; 
 
c) Proceder ao recebimento e avaliação da licença fornecida pela FORNECEDORA, atestando sua 
compatibilidade e adequação em relação às especificações técnicas, e liberando as Notas Fiscais 
para pagamento. 
 
9. PENALIDADES 
 
9.1 O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará à FIEMG o direito de excluir 
qualquer FORNECEDORA da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais penalidades, 
inclusive a de suspensão do direito de licitar e contratar com o Serviço Social da Indústria – SESI-
DRMG e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DRMG, por período não 
superior a 2 (dois) anos. 
 
9.2 Será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na disponibilização de 
quaisquer das remessas de licenças, calculado e limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
Pedido de Compra, a ser descontada diretamente do pagamento a ser efetuado pela FIEMG à 
FORNECEDORA. 
 
9.3 A aplicação da penalidade de exclusão da Ata de Registro de Preços e de suspensão do direito 
de licitar e contratar será precedida de direito de defesa (contraditório), nos termos da legislação 
vigente. 
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10. CÓDIGO DE CONDUTA PARA TERCEIROS E PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 
10.1 A FORNECEDORA declara que tomou conhecimento do Código de Conduta para Terceiros e 
Integridade da FIEMG disponível em seu Portal de Compras, em https://compras.fiemg.com.br/, 
garantindo o cumprimento integral de todas as suas previsões. 
 
11. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
11.1 A FORNECEDORA declara que tomou conhecimento da Política de Segurança da 
Informação da FIEMG, disponível em 
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/LGPD/Pol-tica-de-Seguran-a-da-
Informa-o-FIEMG-para-Terceiros.pdf, garantindo o cumprimento integral de todas as suas previsões, 
sob pena de aplicação das sanções administrativas e legais cabíveis. 
 
12. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
12.1   As Partes reconhecem e concordam que a relação contratual oriunda do presente instrumento 
não interfere nas relações internas de cada parte, nas hipóteses em que cada uma é Controladora 
dos dados que, embora eventualmente compartilhados entre as Partes, sejam tratados 
independentemente do presente contrato, ficando certo e claro que em tais hipóteses cada parte 
permanece como única e exclusiva responsável pela observância da legislação aplicável e perante os 
titulares dos dados. 
 
12.2   Excetuada a hipótese descrita no item anterior, as Partes declaram estar cientes de que, para 
os fins de proteção de Dados Pessoais, a FIEMG é o Controladores e a FORNECEDORA é a 
Operadora e que os dados somente podem ser tratados para cumprimento de seu objeto e/ou após 
instrução específica da FIEMG, observados os limites desta autorização e da legislação aplicável, os 
quais vincularão as Partes e eventuais subcontratados, para todos os fins. 
 
12.3   A FORNECEDORA se compromete a implementar e manter atualizadas medidas técnicas e 
organizacionais apropriadas para garantir um nível de segurança adequado aos riscos inerente à 
atividade de tratamento do dados pessoais no âmbito deste contrato, e se responsabiliza pela 
proteção dos Dados Pessoais que tiver acesso, inclusive pelos que repassar a terceiros nos casos 
autorizados, bem como por atos, falhas e/ou omissões de seus colaboradores e/ou subcontratados, 
durante e após a vigência desta Ata de Registro de Preços respondendo ainda por danos de qualquer 
natureza, independentemente de notificação da FIEMG e sem prejuízo de penalidades/multas 
contratuais e indenizações cabíveis. 
 
12.4   Exceto nos casos previstos neste Instrumento e quando estritamente necessários à execução 
do objeto contratual, a FORNECEDORA não deverá transferir Dados Pessoais, cuja atividade de 
tratamento decorra deste instrumento, para fora do país, ainda que se trate de pessoa jurídica 
pertencente ao mesmo grupo econômico ou filiais da mesma empresa, sem a prévia, expressa e 
específica autorização da FIEMG. Ainda que autorizada a transferência internacional, deverá a 
FORNECEDORA garantir que o operador destinatário dos dados pessoais, localizado fora do Brasil 
atende, além das mesmas disposições impostas à FORNECEDORA neste instrumento, no mínimo 
aos mesmos requisitos dispostos na LGPD e aos determinados pela Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD) vigentes à época do tratamento. 
 
12.5   Excetuadas as hipóteses de subcontratação parcial das atividades de tratamento de dados 
pessoais que for essencial à execução do instrumento, a FORNECEDORA não deverá subcontratar o 
tratamento dos dados pessoais ou transferi-los para terceiros sem a prévia e expressa autorização da 
FIEMG e, em todos os casos, fica a FORNECEDORA obrigada a garantir, mediante instrumento 
jurídico, que o subcontratado ou o terceiro observarão as mesmas obrigações e limites impostos 
neste Instrumento. 
 
12.6   A FORNECEDORA deverá informar imediatamente a FIEMG o recebimento de solicitação de 
titular de Dado Pessoal, não podendo responder antes da ciência e instrução da FIEMG. 
 

https://compras.fiemg.com.br/
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/LGPD/Pol-tica-de-Seguran-a-da-Informa-o-FIEMG-para-Terceiros.pdf
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/LGPD/Pol-tica-de-Seguran-a-da-Informa-o-FIEMG-para-Terceiros.pdf
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12.7   A FORNECEDORA não divulgará Dados Pessoais relacionados a este Instrumento, a não ser 
que exigido por autoridade legalmente competente, hipótese em que cientificará a FIEMG 
imediatamente e por escrito, acompanhada de documentos e elementos úteis ao caso, cooperando 
integralmente. Sempre que a FORNECEDORA for demandada a divulgar os dados, deverá 
preliminarmente informar à respectiva autoridade que os dados deverão ser solicitados diretamente a 
FIEMG, na condição de Controlador. 
12.8   Em caso de acesso ilegal ou não autorizado aos Dados Pessoais, que resulte em perda, 
divulgação ou alteração dos dados ainda que não confirmado, a FORNECEDORA irá no período 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a descoberta do incidente: 
 
a) Notificar a FIEMG; 
 
b) Investigar o ocorrido e fornecer a FIEMG relatório preliminar detalhado; 
 
c) Adotar medidas para mitigar os efeitos e prejuízos, sob pena de aplicação de sanção por 
descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo de indenizar quaisquer outros danos. 
 
12.9   A FORNECEDORA deverá, após solicitação da FIEMG, permitir que auditores, custeados 
pela FIEMG, incluindo reguladores d FIEMG, realize auditoria nos processos que envolvam dados 
relacionados à execução deste Instrumento. 
 
12.10 Na hipótese de a FORNECEDORA identificar, a qualquer tempo, atividade relacionada ao 
tratamento de Dados Pessoais Sensíveis não prevista inicialmente quando da celebração do presente 
instrumento, deverá comunicar imediatamente a FIEMG acerca deste fato, adotando a medidas 
adequadas e legais para o resguardo dos dados. 
 
12.11   Encerrado ou rescindido esse instrumento, deverá a FORNECEDORA, providenciar em no 
máximo 30 (trinta) dias, informação sobre os dados tratados, bem como a exclusão de suas bases de 
dados com prova técnica e declaração que ateste o cumprimento de tal obrigação, excetuados os 
dados cujo tratamento seja decorrente de atividade independente deste instrumento, conforme 
descrito no primeiro item desta cláusula, bem como os casos cuja a manutenção seja expressamente 
exigida em lei, ficando, neste último caso, sujeita à todas as regras e penalidades ora previstas, 
enquanto não efetuada a exclusão efetiva dos dados. 
 
12.12  O descumprimento de qualquer destas cláusulas, independentemente de culpa ou dolo, 
ensejará à FORNECEDORA, além das demais sanções já previstas, as seguintes penalidades, sem 
prejuízos de eventuais perdas e danos: 
 
a) Indenização a FIEMG, do valor total corrigido, de qualquer condenação ou multa, administrativa, 
extrajudicial e/ou judicial, que venha a ser imputada, a qualquer tempo, a FIEMG por órgão de 
controle e/ou regulação, nacional ou internacional, incluindo a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados e o Ministério Público, bem como parceiros, fornecedores e clientes relacionados aos dados 
tratados e o ressarcimento de eventuais honorários advocatícios; 
 
b) A rescisão deste instrumento, observados os critérios previstos na cláusula de penalidades. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 O não exercício, pela FIEMG, de qualquer dos direitos previstos nesta Ata de Registro de 
Preços, não constituirá renúncia ou novação, podendo tais direitos e prerrogativas ser por eles 
exercidos a qualquer tempo. 
 
12.2 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser objeto de adesão por serviço social 
autônomo, devendo ser adotados os seguintes procedimentos: 
 
a) O Serviço Social Autônomo interessado deverá requerer, formalmente, sua adesão junto à FIEMG; 
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b) A FIEMG analisará o requerimento, consultando a FORNECEDORA, que deverá expressar a 
concordância ou não do fornecimento, e emitirá parecer deferindo ou indeferindo a adesão da 
entidade, sendo a mesma comunicada formalmente sobre a decisão; 
 
c) Caso o requerimento seja deferido, a FIEMG encaminhará uma cópia da Ata de Registro de Preços 
e documentação ao Serviço Social Autônomo e comunicará à FORNECEDORA a adesão daquela 
entidade. 
 
12.3 Qualquer disposição desta Ata de Registro de Preços que for considerada inválida não afetará 
a validade das demais, que permanecerão íntegras para todos os efeitos legais. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes declaram, expressa e irrevogavelmente, que 
reconhecem a validade jurídica do presente Instrumento, incluindo eventuais anexos, declarando 
também reconhecer, desde já, a validade, integridade e autenticidade das assinaturas eletrônicas 
realizadas por seus respectivos representantes, se aplicável, nos termos da MP nº 2200-2/2001 e 
Regulamento vigente da ICP-Brasil, sendo a folha de registro de assinaturas eletrônicas constante na 
página seguinte, quando aplicável, parte integrante e inseparável deste instrumento, sob pena de 
nulidade, representando a integralidade dos direitos e obrigações pactuados. Em caso de assinatura 
física, o Instrumento será assinado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de duas testemunhas. 
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