DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Logística e Patrimônio

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 / 2018
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 08038.008252/2017-18
OBJETO: Contratação de Soluções de Segurança integradas compreendendo: Fornecimento de licença de uso, sua
respectiva manutenção e suporte técnico em ambiente corporativo da Solução de Segurança e Gerenciamento Seguro da
Informação e Solução integrada Segurança Digital com conceito de blindagem do domínio web, incluindo a prestação de
serviços técnicos especializados, operação, fornecimento da aquisição e manutenção, baseado nas soluções de mercado
com foco na monitoração e proteção da segurança tecnológica, por conseguinte em sua implantação, configuração, garantia,
suporte e transferência de conhecimento para atendimento das necessidades da Defensoria Pública da União – DPU, nas
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 / 2018
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 08038.008252/2017-18
Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
– DPGU
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
Data: 17 / 01 / 2018
Horário: 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
Endereço: http://www.comprasgovernamentais.gov.br
A UNIÃO, por intermédio da Defensoria Pública-Geral da União, mediante Pregoeiro designado
pela Portaria nº 63, de 28 de abril de 2017, publicada no Boletim Eletrônico Interno da DPU – BEIDPU, em
02/05/2017 – Edição 096, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
acima indicados irá realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo menor preço global por item, para Contratação de Soluções de Segurança integradas
compreendendo: Fornecimento de licença de uso, sua respectiva manutenção e suporte técnico em ambiente
corporativo da Solução de Segurança e Gerenciamento Seguro da Informação e Solução integrada Segurança
Digital com conceito de blindagem do domínio web, incluindo a prestação de serviços técnicos
especializados, operação, fornecimento da aquisição e manutenção, baseado nas soluções de mercado com
foco na monitoração e proteção da segurança tecnológica, por conseguinte em sua implantação,
configuração, garantia, suporte e transferência de conhecimento para atendimento das necessidades da
Defensoria Pública da União – DPU, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá integralmente à IN nº 05/2017 - SEGES, ao Decreto n° 7.892, de
23.01.2013 a Lei n° 10.520, de 17.07.2002, o Decreto n° 3.555, de 08.08.2000, a Lei Complementar nº
123/2006, de 14/12/2006, o Decreto n° 8.538, de 06.10.2015 e o Decreto n° 5.450, de 31.05.2005, Lei
Complementar nº 147 de 07/08/2014 com suas alterações, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
1. DO OBJETO
1.1. Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento, por meio de
aquisição, de Soluções de Segurança integradas compreendendo: Fornecimento de licença de
uso, sua respectiva manutenção e suporte técnico em ambiente corporativo da Solução de
Segurança e Gerenciamento Seguro da Informação e Solução integrada Segurança Digital com
conceito de blindagem do domínio web, incluindo a prestação de serviços técnicos
especializados, operação, fornecimento da aquisição e manutenção, baseado nas soluções de
mercado com foco na monitoração e proteção da segurança tecnológica, por conseguinte em sua
implantação, configuração, garantia, suporte e transferência de conhecimento para atendimento
das necessidades da Defensoria Pública da União – DPU, nas condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
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2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do
Anexo II e nas condições previstas neste Edital;
2.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da
data da sua assinatura.
3. OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006

3.1

As licitantes que optarem pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar o Termo de Opção
conforme modelo constante do Anexo V, acompanhado da documentação comprobatória e seu
enquadramento como Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, caso a
consulta ao site da Receita Federal não seja suficiente para a comprovação.
3.1.1.
Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas
de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual
de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
3.1.2. No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
3.1.3. No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
3.2. Nos termos do § 1º, do art. 3º, da LC nº 123/2006, considera-se receita bruta o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
3.3. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite de valor para fins de
enquadramento será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa
de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses (§ 2º, do art. 3º,
da LC nº 123/2006).
3.4. Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado o regime de
competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calendário (art. 4º, § 2º da
Instrução Normativa SRF nº 608, de 9 de janeiro de 2006).
3.5. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na LC nº 123/2006, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica (§ 4º, do art. 3º, da LC nº 123/2006):
3.5.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
3.5.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede exterior;
3.5.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
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sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da
LC nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso II do artigo 3º daquela norma;
3.5.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada pela LC nº 123/2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do artigo 3.º daquela norma;
3.5.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II, do artigo 3° daquela norma;
3.5.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.5.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
3.5.8. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários
e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalização ou de previdência complementar;
3.5.9. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anoscalendário anteriores;
3.5.10. Constituída sob a forma de sociedade por ações;
3.5.11. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.
3.6. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa
ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração,
denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados (§ 3º,
do art. 3º, da LC nº 123/2006).
3.7. Assim que solicitado pelo Pregoeiro, deverão, os Licitantes que optarem pelo tratamento
diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, enviar o Termo de
Opção (Anexo V) e a documentação comprobatória.
3.8. Caso não haja optantes, o Pregoeiro procederá de imediato à fase de recebimento das
propostas e formulação de lances.
3.9. Todos os licitantes terão acesso à documentação apresentada, se assim o desejarem.
3.10. Em não sendo possível analisar toda a documentação, a sessão será suspensa e o Pregoeiro
designará nova data para divulgação das empresas optantes que foram qualificadas como
ME ou EPP.
3.11. Da decisão que reconhecer a qualidade de ME ou EPP aos optantes pelo tratamento
diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, caberá recurso, a
ser interposto de acordo com o rito previsto no art. 26, do Decreto nº 5.450/2005.
3.12. Com a nova redação dada pela Lei Complementar 147/2014, 25% da compra será destinada
a pequenas e microempresas.
3.13. Conforme exposto no Inc. III do Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, está estabelecido em
certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento)
do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.

DA PARTICIPAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Logística e Patrimônio

4.1. Poderão participar deste Pregão as licitantes que:
4.2. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
4.3. Atendam às exigências constantes deste Edital e dos seus anexos, inclusive quanto à
documentação requerida.
4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de:
4.4.1. Empresas em processo de falência declarada, sob concurso de credores, em dissolução
ou em liquidação;
4.4.2. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Defensoria PúblicaGeral da União suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública;
4.4.3. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.4. Empresas que estejam reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.5. Pessoa física;
4.4.6. Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
4.4.7. Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores,
membro ou servidor em exercício na DPGU ou DPU, ocupantes de cargo de direção,
servidores cedidos ou locados à disposição por órgãos da Administração Pública,
direta ou indireta, da União, dos Estados, ou Distrito Federal e dos Municípios ou,
ainda, conjugue, companheiro ou parente até o terceiro grau; e
4.4.8. Os familiares de agente público que esteja investido cargo de comissão ou função de
confiança perante o órgão promotor da licitação, conforme vedação prevista no
Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010.

5.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

5.1. Este Pregão submete-se ás regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no Decreto
nº 7.174/2010.
5.2. A licitante apta ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto nº 7.174/2010
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos previstos na
legislação.
5.3 O exercício do direito de preferência disposto no Decreto nº 7.174/2010 será concedido após
o encerramento da fase de lances, observando-se, nesta ordem, os seguintes procedimentos:
5.3.1. Aplicam-se as regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno
porte dispostas neste Edital;
5.3.2. Não ocorrendo a contratação na forma de Subcondição anterior, aplicam-se as regras
de preferência previstas no art.5º do Decreto nº74/2010, com a classificação das
licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta válida, para a comprovação e o exercício do direito de preferência;
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5.3.3. Convocam-se as licitantes para o exercício do direito de preferência, obedecidas as
regras dispostas nos incisos III e IV do Decreto nº 7.174/2010.

6.

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, art. 3º do Decreto 5.450/2005), no site:
http://www.comprasgovernamentais.gov.br).
6.2. O Credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.
6.3. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante
ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico, (§ 6º, art. 3º do Decreto 5.450/2005).
6.4. 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 Defensoria Pública-Geral da União, promotora da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art.
3º do Decreto 5.450/2005).

6.5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A proposta de preço ajustada ao valor do lance da LICITANTE deverá seguir a forma
definida no Termo de Referência, devendo conter os seguintes termos:
6.5.1.

Concordar com todos os termos e condições estabelecidas no Termo de
Referência, incluindo as obrigações da contratante, de entrega, e demonstrar estar
ciente das sanções administrativas em decorrência de aplicação de Nível de Serviço
Mínimo ou por descumprimento das demais cláusulas deste Edital.
6.5.2.
Apresentação dos demonstrativos de Preço Total e de Preços Unitários, na forma
do ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
6.5.3.
Não será aceita como documentação comprobatória captura de telas, referência de
imagens (telas ou outros documentos).
Não serão aceitas referências a futuros releases ou versões de produtos para comprovar a
existência ou aderência à qualquer item do Termo de Referência.
6.5.4.

O valor apresentado deverá contemplar todos os custos inerentes à contratação e
ainda aqueles decorrentes de fretes, seguros, embalagens, fiscais, trabalhistas e
demais encargos contribuições, impostos e taxas estabelecidos na forma da Lei.
6.5.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico (http://www.comprasgovernamentais.gov.br), assumindo
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como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (inciso III, art. 13, Decreto
5.450/2005).
6.5.6.
Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão. (Inciso IV, art. 13º Decreto 5.450/2005).
6.5.7.
A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor unitário
e total de cada item cotado.
6.5.8.
A habilitação e as propostas deverão ser enviadas do momento da divulgação do
Edital no endereço eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da sessão e
são permitidas alterações neste mesmo prazo, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico. (§ 1º e caput do Art. 21, do Decreto 5.450/2005).
6.5.9.
Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital (§ 2º, do art. 21, do Decreto nº
5.450/2005).
6.5.10. A Proposta de Preços, Anexo VII, deverá ser formulada contendo as especificações
técnicas detalhadas do objeto ofertado e enviada como anexo, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico (http://www.comprasgovernamentais.gov.br), contendo
os seguintes dados:
6.5.11. Ser apresentada, por item, em original, em papel timbrado da licitante ou apenas
identificada com nome ou sua razão social, em uma via, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, obrigatoriamente, em Real;
6.5.12. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
abertura deste Pregão;
6.5.13. O prazo para entrega do material conforme Termo de Referência a contar da data
do recebimento do pedido;
6.5.14. Especificação e características detalhadas do material cotado, bem como: nome do
fabricante, marca, modelo, cor, espessura, procedência e outros elementos que de
forma inequívoca identifique o material;
6.5.14.1. Além da especificação e característica do material, o licitante deverá
indicar o valor unitário e total, por item, e o valor total da proposta,
todos expressos numericamente e por extenso, já incluídas,
discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas
e impostos, dentre outras, com cotações em moeda corrente nacional
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta aquisição.
6.5.15. Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, Banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento;
6.5.16. Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão;
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6.5.17.

6.5.18.

6.5.19.

6.5.20.
6.5.21.
6.5.22.

6.5.23.
6.5.24.

6.5.25.
6.5.26.

7.

Declaração dando ciência de que cumpre plenamente todos os requisitos de
habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002;
Assinatura do responsável e do representante legal da empresa na proposta, bem
como a identificação de seu nome abaixo da assinatura;
6.5.18.1. A não identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não
constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta
informação deverá ser fornecida na fase de julgamento.
Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, taxas,
fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes
até a efetiva entrega do material ofertado;
O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos
sobre a composição dos preços propostos.
Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
A licitante que não encaminhar o anexo VII (Modelo de proposta comercial), pelo
sistema eletrônico ou encaminhar incorretamente, terá sua cotação desconsiderada
para efeito de julgamento, sendo convocada à proposta subsequente.
O material ofertado deverá ser original de fábrica, não se admitindo em hipótese
alguns produtos recondicionados, remanufaturados e/ou reciclados.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta
licitação, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza
o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
7.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital e, em conformidade com o subitem
4.3, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico nº XX/2017, com a divulgação das
propostas de preços recebidas conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, de
31/05/2005, publicado no D.O.U. de 01 de junho de 2005.

8.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento
e respectivo horário de registro e valor.
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8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
8.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
pelo sistema.
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.5. 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.
8.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento aleatório,
emitido pelo sistema eletrônico às licitantes. Findo o prazo, automaticamente, será encerrada
a recepção de lances.
8.7. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.
8.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
8.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do subitem anterior não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
8.8.2. Se houver mais de um licitante que aceite reduzir o preço ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado, serão classificados segundo a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva.
8.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
8.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

9.

DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.
9.2. O julgamento das propostas será efetuado por Menor Preço Global por Item.
9.3. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se á da seguinte forma:
9.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem automática pelo
sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira
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9.3.2.

colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado
em seu favor o objeto deste pregão;
Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se encontrem na situação
descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem na hipótese descrita nesta condição, o sistema fará um
sorteio eletrônico, definido e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
9.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44, da Lei Complementar
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.
9.6. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.
9.7. O disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.
9.8. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios
definidos no parágrafo 2º, do art. 45º, da Lei nº 8.666/93, com as modificações decorrentes
da Emenda Constitucional nº 06 de 15.8.95.
9.9. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
9.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
9.11.
A proposta de Preços contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado e toda
a documentação de habilitação deverão ser formuladas e apresentadas pela(s) empresa(s)
convocada(s), após a solicitação do pregoeiro pelo chat, no prazo máximo de 2 (duas) horas,
via endereço eletrônico: cgpl@dpu.def.br e/ou sítio do comprasgovernamentais, com
posterior envio do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 72 ( setenta e duas)
horas, contadas a partir da fase de aceite, com o preço unitário e total atualizados, para o
seguinte endereço:
COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
PROPOSTA DE PREÇOS
Setor de Autarquias Norte - SAUN, Quadra 05, Lote C, Bloco C, Centro Empresarial
CNC - Asa Norte - CEP 70040-250 - Brasília – DF
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9.12. A proposta deverá estar redigida em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
que comprometam a sua essência, devidamente assinada na última folha e rubricada nas
demais e, ainda, conter:
9.12.1. Declaração de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de apresentação, em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo
estabelecido;
9.12.2. Constar razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax, banco, agência e nº
da conta corrente onde deseja receber seus créditos;
9.12.3. Declaração de fornecimento do objeto, de acordo com o estipulado no edital e seus
anexos;
9.12.4. Deverá constar, planilha de preços preenchida com valor unitário e total, em moeda
nacional, com duas casas decimais após a vírgula, em algarismos arábicos e por
extenso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e em caso de divergência entre as
formas apresentadas, serão consideradas, exclusivamente, a importância escrita por
extenso, tudo em conformidade com o “MODELO DE PROPOSTA
COMERCIAL”, ANEXO VII.
9.12.5. Declaração de que o preço ofertado engloba todo o material oferecido, bem como
as despesas dos serviços necessários, com todos os tributos, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o
objeto desta licitação;
9.12.6. Conter as especificações do objeto oferecido de forma clara, descrevendo
detalhadamente as características, citando marca, modelo e outros elementos que
permitam facilitar o julgamento, bem como indicar o prazo de entrega do material;
9.12.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à
parcela ou à totalidade da remuneração.
9.13. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste
Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 81, combinado com o art. 87, da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, combinados com o art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.
9.14. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus
anexos, que sejam omissas ou que:
a)
Contenha vícios ou ilegalidades;
b)
Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
c)
Apresente preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste edital;
c.1) Somente em condição especial, devidamente justificada em relatório técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os preços unitários
cotados exceder os limites que trata este subitem;
d)
Apresentar preços que sejam manifestadamente inexequíveis;
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e)
f)

Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada;
Identifique a licitante.

9.14.1. Consideram-se preços
manifestadamente inexequíveis aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida;
9.14.2. A inexequibilidade dos valores referentes aos itens isolados da planilha de custos,
desde que não contrariem instrumentos legais, não caracterizará motivo suficiente
para a desclassificação da proposta;
9.14.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da
necessidade de esclarecimento complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do §3° do Artigo 43 da Lei nº 8.666/93 para efeito de comprovação de sua
inexequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
9.14.3.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas
e comprovação em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
9.14.3.2. Pesquisa em outros órgãos públicos ou empresas privadas;
9.14.3.3. Verificação de outros contratos que os proponentes mantenham com a
Administração pública ou com a iniciativa privada;
9.14.3.4. Verificação de Notas Fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
9.14.3.5. Consultas às secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual, ou
Municipal;
9.14.3.6. Estudos setoriais;
9.14.3.7. Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis
que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e
9.14.3.8. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
9.14.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
9.14.5. Especificação do objeto.
9.14.6. Será assegurado o direito de preferência de que trata o art. 3º, da Lei 8.248/91,
regulamentada pelo Decreto nº 7.174/2010, aos licitantes que declarem usufruir dos
benefícios.
9.14.7. A convocação será realizada via chat, licitante por licitante, para que no prazo de
até 15 (quinze) minutos, encaminhe o Anexo VIII deste Edital eletronicamente via
e-mail: cgpl@dpu.def.br.
9.14.8. O exercício do direito de preferência será concedido observando-se ao disposto no
art. 8º do Decreto nº 7.174/10, conforme segue abaixo:
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I. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo
com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder
Executivo Federal;
II. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
III. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal.
9.14.9.

10.

Na hipótese de não existirem licitantes que atendam as condições descritas no
subitem 8.6, excepcionalmente, não se aplicará a preferência em questão, e o
Pregoeiro procederá à avaliação das propostas apresentadas, obedecendo a ordem
de classificação.

DA HABILITAÇÃO
Os licitantes convocados deverão enviar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após a solicitação do
pregoeiro no sistema eletrônico, sua Planilha de Preços e Formação de Custos e/ou Proposta de
Preços bem como toda documentação de habilitação, vai sítio do comprasnet e/ou e-mail:
cgpl@dpu.def.br, sob pena de desclassificação e, no que couber, por meio de consulta ao SICAF,
conforme o caso.
Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar toda a documentação
comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:
10.1.

Habilitação jurídica, que será comprovada mediante:
10.1.1. Registro comercial, em se tratando de empresa individual;
10.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, nos quais
deverão estar contemplados, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades
da mesma natureza ou compatíveis com o objeto desta licitação;
10.1.3. Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, o documento original de constituição da empresa, acompanhado
da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à
administração da empresa, ou a última alteração consolidada;
10.1.4. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, em se tratando de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

10.2.

Regularidade fiscal, também da filial, na hipótese da filial participar do certame, que será
comprovada mediante:
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10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.3.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidões expedidas
pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na
própria certidão, composta de:
10.2.3.1. Certidão de quitação de tributos federais, neles abrangidas as
contribuições sociais, administrados pela Secretaria da Receita
Federal;
10.2.3.2. Certidão quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional - Ministério da Fazenda.
Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, através de
certidões expedidas pelos órgãos competentes, quando for o caso, e que estejam
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:
10.2.4.1. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou
Distrito Federal;
10.2.4.2. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber.
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Art. 27, alínea “a”, Lei nº 8.036 de 11/05/90) através da apresentação do
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
Caso a empresa licitante não apresente o CRF, poderá o Pregoeiro proceder à
consulta na Base de dados da Caixa Econômica Federal, através da Internet, para
verificação de sua regularidade.
Comprovação de que a empresa detém situação regular perante o INSS, na forma
exigida pela Constituição Federal, em seu artigo 195, parágrafo 3º com a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos.
Caso a empresa licitante não apresente a CND, poderá o Pregoeiro proceder a
consulta a Base de dados da Previdência, através da Internet para verificação de
sua regularidade, na forma da OS do INSS nº 207, de 8 de abril de 1999.
Prova de inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de
maio de 1943.

Qualificação econômica e financeira, que será comprovada mediante:
10.3.1.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
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licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados
da data da sua apresentação;
10.3.1.1. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta;
10.3.1.2. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;
10.3.1.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com
os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante
consulta “on-line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.3.1.3.1. Serão aceitos os índices que tratam a alínea anterior iguais a
1 (um), para efeito de arredondamento constante no SICAF,
de acordo com o item 12 do anexo VII -A da IN 05 de 26 de
maio de 2017.
10.3.1.4. Comprovar que possui patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
10.4.

Qualificação Técnica:
10.4.1. Os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante
devem comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto de que trata o processo
licitatório;
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10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.5.

Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente.
Na definição dos requisitos de habilitação técnica dos licitantes, conforme
determina o art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993, ou na definição dos critérios de
julgamento da proposta técnica, no caso de licitações tipo “técnica e preço”, é
vedado:
10.4.3.1. Exigir ou atribuir pontuação para mais de um atestado comprobatório
da experiência do licitante no mesmo critério de avaliação;
10.4.3.2. Considerar os atestados que foram exigidos para fins de habilitação;
10.4.3.3. Exigir ou atribuir pontuação para qualificação que seja incompatível
ou impertinente com a natureza ou a complexidade do serviço ou da
atividade a ser executada;
10.4.3.4. Exigir ou atribuir pontuação para a alocação de profissionais de nível
e qualificação superior ou inferior aos graus de complexidade das
atividades a serem executadas, devendo-se exigir a indicação de
profissionais de maior qualificação apenas para as tarefas de natureza
complexa; e
10.4.3.5. Exigir ou atribuir pontuação para experiência em atividades
consideradas secundárias ou de menor relevância para a execução do
serviço.
PARA JUSTIFICATIVA DA RELEVÂNCIA TÉCNICA: O Atestado de
Capacidade Técnica (ACT) tem por objetivo avaliar a experiência do licitante na
execução de contratação pertinente e compatível com o objeto da licitação, tanto
em características quanto em quantidades. O quantitativo solicitado de 10%, na
forma supracitada, demonstra razoabilidade e preserva critérios mínimos de
avaliação, para que seja efetuada a contratação de uma empresa que tenha reais
condições de executar o objeto em referência.

Disposições gerais sobre habilitação:
10.5.1. Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma
virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as
seguintes declarações:
10.5.2. Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;
10.5.3. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
10.5.4. Concordância com as condições estabelecidas neste edital e que atende aos
requisitos de habilitação;
10.5.5. Atendimento, quando for o caso, dos requisitos do art. 3º, da Lei Complementar
nº 123/2006, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Os licitantes devem apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme Anexo VI deste Edital e de acordo com a Instrução
Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009 da Secretária de Logística e de Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, desde que estejam com sua
habilitação parcial válida no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF.
Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados por email: cgpl@dpu.def.br, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.
Os documentos e anexos exigidos deverão ser apresentados em original, por cópia
autenticada ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, contados a partir da solicitação do pregoeiro, no seguinte endereço:

LICITAÇÃO/DPGU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
DOCUMENTAÇÃO
Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote C – Centro Empresarial CNC –
Brasília/DF – CEP: 70.040-250.
10.10.
10.11.

11.

Para fins de habilitação, a verificação pela DPGU nos sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova.
Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
11.1.

11.2.

Qualquer pessoa poderá impugnar termos do presente Edital, exclusivamente por via
correio eletrônico: cgpl@dpu.def.br, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
a realização do Pregão, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente,
decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, exclusivamente pelo endereço eletrônico cgpl@dpu.def.br, em até dois dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
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11.2.1.
11.2.2.

12.

Não serão reconhecidas impugnações e/ou esclarecimentos, não obedecidos
aos subitens 11.1 e 11.2;
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo para intenção de recurso durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso.
12.2. A manifestação deve especificar o fato que justifica a alegação de inexequibilidade da
proposta, de não-atendimento de requisito de habilitação, ou de outra causa que impõe a
revisão do ato que declarou o vencedor do certame.
12.3. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera
insatisfação do licitante, ou baseada em fatos genéricos.
12.4. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso,
em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente.
12.5. OS RECURSOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PELOS LICITANTES
NO SÍTIO COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br).
12.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.7. A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará a decadência do
direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.
12.8. Será franqueada aos licitantes, mediante solicitação por escrito, vista dos autos do processo
na Secretaria de Logística e Patrimônio – SLP/DPGU, Setor de Autarquias Norte, Quadra
05, Lote C – Centro Empresarial CNC – Brasília/DF – CEP: 70.040-250, nos dias úteis no
horário das 09h às 12h e das 14h às 17h.

13.

DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais
bem classificado durante a fase competitiva;
13.2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
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13.3.

O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de
registro de preços.
13.4.
A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.
13.5.
O registro de preços tem o objetivo de formar cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas
nos art’s. 20 e 21.
13.6.
Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 13.2, serão
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva.
13.7.
A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na
hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos art’s. 20 e 21.
13.8.
O anexo que trata o subitem 13.2 consiste na ata de realização da sessão pública do
pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços
com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
13.9.
Homologada a licitação pela Autoridade Competente, a DPGU convocará os
fornecedores classificados, de acordo com o subitem 12.2, para, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar a Ata de
Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, com validade 12 (doze)
meses, a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 13, do Decreto nº 7.892/2013.
13.10. O prazo previsto no subitem 12.9 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Defensoria Pública-Geral da União.
13.11. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
13.12. Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de
Preços, o licitante convocado decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o
Art. 4º, incisos XXII e XXIII, da Lei nº 10.520/2002, e o § 1º, do Art. 27, do Decreto nº
5.450/2005, incorrendo, ainda, nas sanções legalmente estabelecidas, de acordo com o
parágrafo único do art. 14 do Decreto nº 7.892/2013.

14.

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
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14.1. As competências do órgão gerenciador estarão em conformidade como disposto no item
32 (obrigações da defensoria pública da união como órgão gerenciador da ata de registro de
preços) do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS BENS MÓVEIS
15.1.
15.2.
15.3.

16.

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
16.1.

17.

As obrigações da contratante estarão em conformidade como disposto no item 30
(obrigações da contratante) do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

DO PAGAMENTO
19.1.

20.

As obrigações da contratada estarão em conformidade como disposto no item 31
(obrigações da contratada) do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1.

19.

As quantidades inicialmente contratadas não poderão ser acrescidas ou suprimidas,
conforme estabelece o art. 12, §1º, do Decreto nº 7.892/2013.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1.

18.

O objeto deste Edital será dado como recebido de acordo com os artigos 73 a 76 da Lei
nº 8.666/93, conforme:
Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;
Definitivamente, em até 07 (sete) dias úteis, a partir do devido atesto do Fiscal do
Contrato e após minuciosa verificação e avaliação dos produtos e serviços fornecidos.

O pagamento estará em conformidade como disposto no subitem 46.6 (forma de
pagamento) do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1.

20.2.

A despesa com a aquisição de que trata o objeto correrá à conta dos Elementos
Orçamentários 44905200, da Ação 2020.2725 – Prestação de Assistência Jurídica ao
Cidadão, Plano Interno 109AJ, Fonte de Recursos 0100
Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas consequentes do
presente Edital decorrerão de dotação orçamentária prevista no Orçamento Geral da
União para a Defensoria Pública da União, Exercício 2017, referente ao programa de
trabalho e natureza da despesa a serem informados posteriormente pela Coordenação de
Orçamento e Finanças.

21. DA ASSINATURA DO CONTRATO
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21.1.

21.2.

21.3.
21.4.

21.5.

22.

DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
22.1.

22.2.

22.3.

23.

Durante a validade da ata de registro de preços, a Administração da Defensoria Pública
da União poderá convocar a licitante vencedora, para assinatura do instrumento
contratual, dentro do prazo de 8 (oito) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º
8.666/93.
O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da DPGU.
A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação
parcial da licitante vencedora junto ao SICAF.
É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas
condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação,
para assiná-lo, depois de feita a negociação, aceita a proposta e comprovados os
requisitos de habilitação.
O período de vigência da ata será de 12(doze) meses, a contar de sua assinatura.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas de ocorrência de situação
prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos
preços praticados no mercado;
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art.
65, da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar
a Ata e iniciar outro processo licitatório.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
registrado será convocado pela Defensoria Pública-Geral da União para alteração, por
aditamento, do preço da Ata.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE
23.1.

O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
23.1.1. A pedido, quando:
23.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
23.1.1.2. A Contratada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste
tornar-se superior àqueles praticados no mercado.
23.1.2. Por iniciativa da Defensoria Pública-Geral da União, quando:
23.1.2.1. A contratada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
23.1.2.2. A contratada perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório;
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23.1.2.3. A contratada por razões de interesse público, devidamente motivadas
e justificadas;
23.1.2.4. A contratada não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
23.1.2.5. A contratada não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
23.1.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
23.2.

24.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1.

25.

Os equipamentos deverão ser entregues na Defensoria Pública da União localizada no
Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote C – Centro Empresarial CNC – Brasília/DF
– CEP: 70.040-250, no horário compreendido entre 08:00h e 17:00h, deverão ser
acondicionados de forma a permitir a completa segurança durante o transporte.

DAS SANÇÕES E PENALIDADES
27.1.

28.

A garantia da assistência técnica estará em conformidade como disposto nos subitens
15.8 (requisitos da garantia) e 15.9 (requisitos de manutenção, atualização de versão e
suporte técnico) do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
26.1.

27.

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Contratante:
24.1.1. Automaticamente:
24.1.1.1. Por decurso de prazo de vigência;
24.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;
24.1.1.3. Pela Defensoria Pública-Geral da União, quando caracterizado o
interesse público.

DO CONTRATO DE GARANTIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
25.1.

26.

Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Defensoria Pública-Geral da
União fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
Proponentes a nova ordem de registro.

As sanções e penalidades estarão em conformidade como disposto no item 40 (sanções
administrativas) do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

REAJUSTES NOS PREÇOS
28.1.
O reajuste de preços do contrato será anual, de acordo com a legislação vigente em
especial o Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 10/4/1994, Lei
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nº 9.069, de 29/6/1995, e a Lei nº 10.192, de 14/2/2001, ou em conformidade com outra
norma que vier a ser editada pelo poder público, com base na variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, ou, na sua falta, ao que vier a lhe substituir, utilizando-se da seguinte fórmula:
R = VI – Io, onde:
Io
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;
I = Índice relativo à data do reajuste;
Io = Índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada
para entrega da proposta na licitação.

29.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
29.1.

30.

Não será permitida adesão desta ata de registro de preços.

DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.
30.6.
30.7.

30.8.

Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade
de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a DPGU não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação.
Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
A licitação não implica proposta de contrato por parte da DPGU. Até a entrega da Nota
de Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a DPGU
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou
posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
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30.9.

31.

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação
pertinente.

DO FORO
31.1.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade
de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Brasília - DF, 04 de janeiro de 2018.

MARCILIO RODRIGUES PENHA
Pregoeiro/DPGU
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ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1.
1.1.

OBJETO
Registro de Preços para eventual contratação de Soluções de Segurança integradas
compreendendo: Fornecimento de licença de uso, sua respectiva manutenção e suporte
técnico em ambiente corporativo da Solução de Segurança e Gerenciamento Seguro da
Informação e Solução integrada Segurança Digital com conceito de blindagem do domínio
web, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados, operação, fornecimento da
aquisição e manutenção, baseado nas soluções de mercado com foco na monitoração e
proteção da segurança tecnológica, por conseguinte em sua implantação, configuração,
garantia, suporte e transferência de conhecimento para atendimento das necessidades da
Defensoria Pública da União – DPU, conforme especificações técnicas e quantidades
descritas neste Termo de Referência.

2.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.

Prover níveis de segurança cada vez melhores, tomando-se como base o valor do ativo de
informação a ser protegido, de forma a assegurar a sua disponibilidade, integridade e
confidencialidade, a custos adequados, atendendo as necessidades tecnológicas e garantindo
o alinhamento das estratégias de TI com os objetivos de negócios da Defensoria Pública da
União.

3.
DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO
Fornecimento de licença de uso, sua respectiva manutenção e suporte técnico em ambiente
corporativo da Solução de Segurança e Gerenciamento Seguro da Informação e Solução
integrada Segurança Digital com conceito de blindagem do domínio web, incluindo a
prestação de serviços técnicos especializados, operação, fornecimento da aquisição e
manutenção, baseado nas soluções de mercado com foco na monitoração e proteção da
segurança tecnológica, por conseguinte em sua implantação, configuração, garantia,
suporte e transferência de conhecimento para atendimento das necessidades da Defensoria
Pública da União – DPU
LOTE ITEM UNIDADE

DESCRIÇÃO

QTDE
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1

2

3
4
5

Usuários

Solução de Proteção de Estação de Trabalho,
Servidores e Mensageria.

2000

Serviço

Manutenção evolutiva e atualização da
Solução de Proteção de Estação de Trabalho,
Servidores e Mensageria, pelo período de 12
(doze) meses.

2000

Conexões
Gateway de Segurança WEB.
Simultâneas
Manutenção evolutiva e atualização do
Serviço
Gateway de Segurança WEB, pelo período de
12 (doze) meses.
Servidores

3.1.

2000

Proteção de Dados em Servidores Críticos.

300
300

700

6

Serviço

Manutenção evolutiva e atualização da
Proteção de Dados em Servidores Críticos,
pelo período de 12 (doze) meses.

7

Usuários

Solução de Criptografia

8

Serviço

9

Usuários

10

Serviço

11

Licença
Perpétua

12

Serviço

13

Licença
Perpétua

14

Serviço

15

UST**

1

2000

Manutenção evolutiva e atualização da
Solução de Criptografia, pelo período de 12
(doze) meses.
Solução para Prevenção de Ataques
Direcionados.
Manutenção evolutiva e atualização da
Solução para Prevenção de Ataques
Direcionados, pelo período de 12 (doze)
meses.
Solução Suite de Identificação Forte de
Dispositivos.
Manutenção evolutiva e atualização da
Solução Suite de Identificação Forte de
Dispositivos, pelo período de 12 (doze) meses.
Solução de Segurança da Informação e
Monitoramento do Acesso a Aplicações Web
com Recursos Avançados de Combate a
Fraudes.
Manutenção evolutiva e atualização da
Solução de Segurança da Informação e
Monitoramento do Acesso a Aplicações Web
com Recursos Avançados de Combate a
Fraudes, pelo período de 12 (doze) meses.
Unidade de Serviço Técnico (Operação
Assistida)

Descrições e quantitativos de Produtos

700
2000

2000

1
1

1

1

2554
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ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

QTDE

1

Usuários

Solução de Proteção de Estação de Trabalho, Servidores e
Mensageria.

2000

2

Conexões
Gateway de Segurança WEB.
Simultâneas

3
4
5

Servidores
Usuários
Usuários

6

Licença
Perpétua

Solução Suite de Identificação Forte de Dispositivos.

1

7

Licença
Perpétua

Solução de Segurança da Informação e Monitoramento do
Acesso a Aplicações Web com Recursos Avançados de
Combate a Fraudes.

1

3.2.

300
700
2000

Descrições e Quantitativos de Serviços

ITEM UNIDADE

3.3.

Proteção de Dados em Servidores Críticos.
Solução de Criptografia
Solução para Prevenção de Ataques Direcionados.

2000

DESCRIÇÃO

QTDE

1

Serviço

Manutenção evolutiva e atualização da Solução de Proteção
de Estação de Trabalho, Servidores e Mensageria, pelo
período de 12 (doze) meses.

2000

2

Serviço

Manutenção evolutiva e atualização do Gateway de
Segurança WEB, pelo período de 12 (doze) meses.

2000

3

Serviço

Manutenção evolutiva e atualização da Proteção de Dados
em Servidores Críticos, pelo período de 12 (doze) meses.

300

4

Serviço

5

Serviço

6

Serviço

Manutenção evolutiva e atualização da Solução Suite de
Identificação Forte de Dispositivos, pelo período de 12
(doze) meses.

1

7

Serviço

Manutenção evolutiva e atualização da Solução de
Segurança da Informação e Monitoramento do Acesso a
Aplicações Web com Recursos Avançados de Combate a
Fraudes, pelo período de 12 (doze) meses.

1

8

UST**

Unidade de Serviço Técnico (Operação Assistida)

Manutenção evolutiva e atualização da Solução de
Criptografia, pelo período de 12 (doze) meses.
Manutenção evolutiva e atualização da Solução para
Prevenção de Ataques Direcionados, pelo período de 12
(doze) meses.

700
2000

2554

As especificações técnicas do Lote acima apresentado, constam no APÊNDICE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DA SOLUÇÃO, deste Termo de Referência.
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4.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1.

Atualmente, os órgãos e entidades da Administração Pública dependem de diversos aparatos
tecnológicos para exercer a sua função institucional, o que impõe maior celeridade e
eficiência na gestão. Devido à velocidade de criação e renovação destes aparatos
tecnológicos, faz-se necessário prover soluções a fim de mitigar os riscos de
comprometimento das informações, as quais são suma importância para o adequado
funcionamento das instituições públicas.

4.2.

Deste modo, tornou-se indispensável investir na Segurança da Informação e Comunicação
(SIC), visto que, o fluxo de informações dentro das instituições públicas e privadas é cada
vez mais intenso, e manter essas informações seguras é fundamental.

4.3.

A SIC é composta por práticas exercidas a cada minuto, com o intuito de assegurar que os
elementos responsáveis por alimentar, armazenar, processar e distribuir informações estejam
protegidos ao máximo contra a quebra da confidencialidade, contra o comprometimento da
integridade e contra a indisponibilidade de acesso aos recursos.

4.4.

Confidencialidade, integridade e disponibilidade são três importantes pilares da Segurança
da Informação. A confidencialidade é a garantia de que a informação é acessível somente
para pessoas autorizadas; a integridade é a salvaguarda da informação e dos métodos de
processamento e, por fim, a disponibilidade é a garantia de que os usuários autorizados
obtenham, sempre que necessário acesso à informação e aos ativos correspondentes.

4.5.

A falta de conhecimento, conscientização e crença por parte da liderança, dos funcionários
e dos parceiros de negócios; falta de plano de ação constante e pragas virtuais, como Vírus,
Worms, Trojan Horse, Spyware, Adware, RootKits, Botnet e Bombas Lógicas são os
principais perigos que ameaçam a SIC de uma instituição.

4.6.

Cada vez mais as instituições públicas se tornam dependentes das informações contidas em
sistemas de informação, mas esquecem de que falhas acontecem. Um órgão que não possui
sistema de segurança coloca em risco sua própria continuidade. Há danos que são
irreversíveis e, muitas vezes, o que é possível recuperar custa muito caro.

4.7.

Destaca-se ainda a ameaça relativa à elevada interconectividade mundial entre os maiores
desafios da atualidade, confirmadas pelo World Economic Forum em suas análises sobre os
riscos globais, tanto em 2015 quanto em 2016 em que são evidenciados, entre os grandes
riscos tecnológicos, os ataques a redes e infraestruturas críticas da informação; o aumento
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dos ataques cibernéticos; e os incidentes de fraudes e roubos de dados.
4.8.

As corporações que fazem uso ou oferecem serviços por meio da Internet ou por outras redes
parceiras devem ter extrema preocupação com esse canal de comunicação, pois além do
incomensurável benefício de permitir conectividade em âmbito global, também representa,
em contrapartida, risco potencial para infestações e recebimentos de pacotes desnecessários
e maliciosos.

4.9.

No cenário atual, as ameaças cibernéticas são crescentes, diferenciadas e apresentam elevado
grau de sofisticação, exigindo dos governos ações efetivas de prevenção e combate às
práticas maliciosas no uso de Tecnologia da Informação, por meio de ações transversais,
integradoras, interdisciplinares e multissetoriais. Nesta direção, a proteção dos ativos de
informação implica na definição de investimentos para um melhor posicionamento das
instituições governamentais em relação à produção e custódia, principalmente, às
informações dos cidadãos brasileiros e do Estado. Assim posto, os ativos de informação
guardam relação direta com riscos de SIC e de Segurança Cibernética (SegCiber), uma vez
que a dependência tecnológica das instituições governamentais é cada vez maior.

4.10. Observa-se também que em período recente, diversos órgãos e entidades, conforme
amplamente divulgado na mídia, foram alvos de ações maliciosas, com destaque para ações
de engenharia social, desfigurações de sítios, degradação dos serviços e acessos indevidos a
sistemas computacionais, com exposição de diversas vulnerabilidades e consequente
vazamento de informações, causando prejuízos ao Estado, com reflexos negativos para a
sociedade. Observa-se também a diversificação tanto da metodologia de ataque, gerando
variados efeitos, quanto da forma de disseminação. Além disso, o índice de sucesso
alcançado tem sido alto, até mesmo grandes corporações têm se ressentido de tais ataques.
4.11. As organizações especializadas em segurança têm sido unânimes em suas recomendações e
ações no sentido de que a melhor forma de defesa é a integração das várias ferramentas
disponíveis, criando-se desta forma um conjunto de barreiras capazes de detectar em tempo
hábil qualquer forma de ataque, conhecida ou não, e ao mesmo tempo impedir a sua
propagação.
4.12. A gestão das contas de acessos privilegiados também é um ponto crítico na manutenção de
ambientes computacionais. A auditoria dos acessos e controle das atividades é fator
fundamental na gestão de TI.
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4.13. Decreto nº 3.505, de 13 de Junho de 2000, que instituiu a Política de Segurança da
Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, nos incisos I e V do
seu artigo 3º estabelece como objetivos dessa política:
“...Art. 3º São objetivos da Política da Informação:
I-

dotar os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal

de instrumentos jurídicos, normativos e organizacionais que os capacitem
científica,

tecnológica

e

administrativamente

a

assegurar

a

confidencialidade, a integridade, a autenticidade, o não repúdio e a
disponibilidade dos dados e das informações tratadas, classificadas e
sensíveis; ...”.
“...V - promover as ações necessárias à implementação e manutenção da
segurança da informação;...”.

4.14. Baseada nesta orientação, a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, ciente das
consequências que podem advir de um ataque à rede da DPU, seja com o objetivo meramente
de paralisar a rede de comunicação de dados ou com objetivos mais perniciosos de roubo ou
destruição de informações, definiu como prioridade a imediata atualização e expansão do
sistema de antivírus atualmente em uso, implementando-se um sistema de defesa mais amplo
que contemple também outras formas de ataque e atue de forma integrada.
4.15. As soluções integradas ampliam o número e a intensidade das defesas em face da
exponencial curva crescente de complexidade dos ataques e vulnerabilidades e, por ser
integrada, racionaliza o controle e a administração resultando numa maior eficiência.
4.16. Prezando pela melhoria da qualidade dos serviços prestados a seus usuários internos e
externos, além do contínuo aperfeiçoamento de Governança de TI, especialmente no tocante
ao crucial tema da segurança da informação, aponta-se como essencial ao adequado
funcionamento de sua estrutura tecnológica a implementação de uma Solução de Segurança
e Proteção da Informação e Segurança Digital com conceito de blindagem do domínio web
eficiente, atualizada e que contemple o quantitativo total dos usuários e dispositivos do
Órgão. Além disso, devido ao cenário existente, há a necessidade de economia e redução de
custos com eventuais incidentes de segurança.
4.17. Hoje com o advento de novas tecnologias, como celulares smartphone e tablets, além do
surgimento de novas formas de explorar vulnerabilidades como os ataques direcionados
denominados como “Ameaças Avançadas Persistentes” (APT – Advanced Persistent
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Threat), torna-se necessário uma expansão de camadas de proteção de segurança, aderindo
também a camada de gerenciamento seguro e automatizado na solução, autenticação forte e
controle de acesso aos dados.
4.18. Ainda em conformidade com diretivas do Governo Federal em atendimento à Segurança da
Informação e Comunicações, faz-se necessário o atendimento da Instrução Normativa
GSI/PR nº 1, de 13 de junho de 2008 que preconiza:
“Art. 1º Aprovar orientações para Gestão de Segurança da Informação
e Comunicações que deverão ser implementadas pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta.
Art. 2º (...)
VII - Gestão de Segurança da Informação e Comunicações: ações e
métodos que visam à integração das atividades de gestão de riscos,
gestão de continuidade do negócio, tratamento de incidentes,
tratamento da informação, conformidade, credenciamento, segurança
cibernética, segurança física, segurança lógica, segurança orgânica e
segurança organizacional aos processos institucionais estratégicos,
operacionais e táticos, não se limitando, portando, à tecnologia da
informação e comunicações;
(...)”

4.19. O objeto da aquisição é comum, de caráter continuado e serão contratados em conformidade
com o disposto no Acórdão no 2.471/2008 do plenário da Defensoria de Contas da União.
4.20. Atender as diretrizes contidas no Plano Estratégico Institucional PEI/DPU-2017/2019 no
tocante a prioridade na implantação de soluções que possibilitem a perfeita utilização dos
recursos tecnológicos e a capacitação de recursos humanos a fim de melhor gerir os recursos
existentes e os a serem adquiridos.
4.21. Manter a alta disponibilidade na disponibilização e acesso das informações em atendimento
a necessidade da manutenção dos sistemas em funcionamento no regime de 24 X 7 (vinte e
quatro horas, nos 7 dias da semana).
4.22. Tendo como base os resultados obtidos até o presente momento, advindos da utilização de
novas tecnologias e todo o “know-how” dos profissionais da DPU na busca da sustentação
de seus sistemas de informações, que buscam melhores soluções, sempre respaldados os
princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, bem como da economicidade,
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justifica-se a contratação do presente objeto.

4.23.

MOTIVAÇÃO

4.24. A motivação dessa necessidade ocorre baseado nas soluções de mercado com foco na
monitoração e proteção da segurança tecnológica, visando a readequação de ambiente de
trabalho e busca pela atualização da segurança do ambiente computacional, maior
desempenho e compatibilidade com os serviços já em produção.
4.25. A Segurança da Informação é direcionada pela formulação e implementação de diversas
estratégias na busca de garantia da fusão entre os negócios da instituição e a utilização dos
recursos de TI de forma a promover melhores práticas para o gerenciamento dos processos,
buscando e aplicando conhecimentos às atividades de forma a atender os requisitos dos
serviços disponibilizados para a sociedade.
4.26. A Tecnologia da Informação (TI) tornou-se um componente estratégico para organizações
que precisam ser flexíveis e otimizadas para suportar a necessidade de respostas rápidas a
um mercado globalizado. A promoção da TI a um lugar estratégico para os negócios causou
um aumento da criticidade e complexidade do seu ambiente, gerando uma necessidade de
estruturação de sua gestão para melhor aproveitá-la, considerando o seu alinhamento às
estratégias organizacionais, que é o foco da Governança de TI, que envolvem também as
necessidades específicas de Segurança da Informação e Gestão de Riscos.
4.27. Nos últimos anos, mais recentemente no Brasil, a abordagem ITIL – Information
Technology Infraestructure Library (biblioteca de infraestrutura de Tecnologia da
Informação), criado pela secretaria de comércio (Office of Government Commerce, OGC –
Reino Unido) do governo Inglês, tem sido a melhor resposta da área de TI para os frequentes
questionamentos, por parte de seus patrocinadores, quanto à comprovação de benefícios em
função dos investimentos cada vez mais significativos.
4.28. Estas práticas com reconhecimento mundial que buscam identificar o relacionamento das
diversas atividades necessárias para entrega e suporte dos serviços de TI envolvem
infraestrutura, aplicações e redes, de forma a estabelecer um método gerencial efetivo e
integrado das diferentes visões desses recursos, alinhando os serviços de TI às necessidades
dos clientes e/ou usuários.
4.29. A Defensoria Pública da União vem investindo recursos, ao longo dos anos, para melhorar
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sua infraestrutura de disponibilização de informações para atender de forma mais eficiente
e eficaz as necessidades dos usuários de seus serviços, desta forma investimentos na área de
infraestrutura de comunicação de dados são necessários e fundamentais para a melhoria,
continuidade, segurança e alta disponibilidade dos serviços prestados.
4.30. De acordo com as definições constantes do Planejamento Estratégico institucional
corroborado pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação, essa é uma necessidade
fundamental para o funcionamento da Defensoria Pública da União – DPU e o cumprimento
de sua missão de dar publicidade, validar e preservar as informações oficiais, contribuindo
para a cidadania, bem como prestar serviços gráficos para a Administração Pública Federal
e manter a memória da imprensa brasileira.
4.31. Os projetos institucionais devem atende aos princípios e fundamentos preconizados pelo
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, instituído pelo Decreto nº 5.378,
de 23 de fevereiro de 2005, que contempla a “formulação e a implementação de medidas
integradas em agenda de transformações da gestão, necessárias à promoção dos resultados
preconizados no plano plurianual, à consolidação da administração pública profissional
voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais”.
Guarda também total observância às resoluções do Comitê Gestor do Governo Eletrônico, à
lei de licitações e demais normatizações para contratação de serviços na administração
pública e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública da União.
4.32. Tendo como base os resultados obtidos até o presente momento, advindos da utilização de
novas tecnologias e todo o “know-how” dos profissionais da Defensoria Pública da União
na busca da sustentação de seus sistemas de informações, que buscam melhores soluções,
sempre respaldados os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, bem como
da economicidade, justifica-se a contratação do presente objeto.
4.33. Para apoiar o cumprimento da missão institucional da Defensoria Pública da União, faz-se
necessário o desenvolvimento de três pilares que sustentam suas ações: gestão dos processos,
tecnologia compatível e a preparação e qualificação das pessoas para operar e administrar os
processos.
4.34. A contratação proposta está prevista no Planejamento Estratégico – Macroprocesso 3:
Gestão Logística e Macroprocesso 5 – Gestão da Tecnologia da Informação e atende às
determinações presentes no Acórdão 1.033/2009-TCU-Plenário itens 9.1.14 e 9.1.15.
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4.35. Conforme exposto, a execução deste projeto é de importância fundamental para a
consecução de um dos objetivos maiores da DPU que é garantir a execução e
disponibilização dos seus serviços para Administração Pública Federal e para a sociedade.

4.36.

BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS

4.37. Gerenciamento e monitoração de eventos de segurança, assim como, salva guarda de logs
para auditoria pelo período de validade do contrato;
4.38. Melhora no desempenho dos serviços e aplicações;
4.39. Melhora no padrão de segurança no serviço de comunicações entre a Defensoria Pública da
União e os clientes-usuários de seus serviços na Internet;
4.40. Permitir maior flexibilidade para expansões e novas implementações;
4.41. Assegurar a sustentabilidade dos serviços da Defensoria Pública da União que envolvem a
infraestrutura de sistemas de informação;
4.42. Disponibilizar e manter alta disponibilidade de seus serviços e produtos na Internet,
propiciando o acesso ao Governo Federal e à sociedade;
4.43. Utilizar-se dos melhores recursos de tecnologia da informação em parceria com os órgãos
do Governo Federal;
4.44. Integrar todo o processo de gestão da Defensoria Pública da União;
4.45. Prover com excelência o atendimento aos usuários das soluções de TI para as diversas áreas
da Defensoria Pública da União, de acordo com seus objetivos estratégicos e metas;
4.46. Executar as atividades de planejamento, implantação, operação, suporte a serviços e
estrutura para atendimento de retaguarda com maior eficácia, eficiência e agilidade;
4.47. Garantir a qualidade e disponibilidade dos serviços e consequentemente, a melhoria da
satisfação das áreas clientes de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública da União;
4.48. Aumentar a flexibilidade, capacidade e agilidade na execução dos projetos futuros e em
andamento na área de TI da Defensoria Pública da União;
4.49. Manter os serviços com um elevado padrão de desempenho, qualidade e produtividade;
4.50. Melhorar o aproveitamento da tecnologia da informação no atendimento das demandas;
4.51. Permitir a agilidade na comunicação de dados no ambiente computacional;
4.52. Agregar em um ambiente seguro os ativos de TI com redundância e escalabilidade;
4.53. Garantir a alta disponibilidade das soluções de TI disponibilizadas pela Defensoria Pública
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da União para o público interno e externo;
4.54. Garantir um ambiente de soluções de TI seguro e que possibilite ampliação futura com uma
estrutura modular para a expansão do parque de equipamentos; e
4.55. Aumentar a confiabilidade das soluções de TI disponibilizadas ao público interno e externo
pela Defensoria Pública da União.
4.56. Modernização da Plataforma Tecnológica – A contratação possibilitará a execução de
projetos específicos que objetivam a modernização da plataforma tecnológica naqueles
aspectos importantes para o atendimento das demandas.
4.57. Planejamento de Infraestrutura – Avaliar os recursos existentes, visando o dimensionamento
adequado da infraestrutura necessária ao cumprimento da missão da Coordenação de
Tecnologia da Defensoria Pública da União.
4.58. Modernização das Estruturas de Segurança – Manter e aperfeiçoar a implementação de
soluções ajustadas às novas necessidades de ambiente, desempenho, segurança e
disponibilidade.
5.
5.1.

ALINHAMENTO ENTRE O PDTI E A CONTRATAÇÃO;
A contratação está prevista no Planejamento Estratégico Institucional – Objetivo nº 4 –
Assegurar a ampliação e atualização da infraestrutura tecnológica a cargo da Secretaria de
Tecnologia da Informação.

5.2.

Para a operacionalização das políticas públicas de sua responsabilidade, cuja abrangência
tem aumentado significativamente, a DPU tem a necessidade de garantir o perfeito
funcionamento da infraestrutura computacional, bem como efetuar a gestão dos sistemas de
atendimento de suas áreas finalísticas e ainda orientar, avaliar e, eventualmente, corrigir suas
estratégias e políticas de informática, sempre que necessário, seja por exigência de nova
legislação, seja por via de novas tecnologias que possam exigir alteração nesta infraestrutura
computacional. Isso se torna mais importante quando se avalia que a área de Tecnologia da
Informação precisa de uma gestão efetiva (eficaz e eficiente) das soluções que dão suporte
ao cumprimento da missão Institucional.

5.3.

De acordo com as definições constantes do Planejamento Estratégico institucional
corroborado pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação, essa é uma necessidade
fundamental para o funcionamento da Defensoria Pública da União – DPU e o cumprimento
de sua missão, uma vez que a execução de todas as atividades da Defensoria Pública da
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União está sustentada com base em recursos de tecnologia da informação dos quais a
segurança tem importância fundamental.
5.4.

A contratação está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – Necessidades:
(N04) Garantir com criptografia na área de segurança da informação, integridade e
confiabilidade das bases de dados dos sistemas de informação; (N41) Adquirir e atualizar
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações para a DPU. Objetivos Estratégicos
de TI: (OE3) Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, privacidade e
segurança da informação; (OE11) Implementar as normas de segurança da informação e
comunicações da DPU.

5.5.

O Estudo Técnico Preliminar da Contratação (Planejamento da Contratação) dispõe de forma
mais detalhada acerca dos alinhamentos e objetivos estratégicos da DPU.

6.

ENQUADRAMENTO EM SOLUÇÃO DE TI

6.1.

A IN SLTI/MPOG n° 04/2014 define, em seu inciso X, do art. 2º, que “Solução de
Tecnologia da Informação é o conjunto de bens e serviços de Tecnologia da Informação e
automação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação”.

6.2.

O entendimento acerca da conceituação apresentada na IN n° 04/2014 SLTI/MPOG se
baseia na integração de bens, serviços de TI e automação, tendo como finalidade o alcance
dos resultados pretendidos pela contratação, que, no processo em questão, refere-se à solução
de softwares e serviços especializados no produto com repasse de conhecimento e serviços
técnicos especializados.

6.3.

Considerando que uma solução de TI engloba todos os elementos (bens, serviços de TI e
automação) necessários que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a
contratação, de modo a atender à necessidade que a desencadeou, pode-se afirmar que a
contratação em questão compreende uma solução de tecnologia, uma vez que compreende
uma solução integrada de software e serviços especializados numa infraestrutura
computacional própria da DPU.

6.4.

Para atender as demandas, bem como para manter a alta disponibilidade e desempenho do
serviço oferecido, a Defensoria Pública da União precisa contar com estrutura de TI
adequada às exigências das áreas de negócio. Dado o volume de informações requisitadas e
transitada em sua base, a DPU vale-se da contratação de empresas especializadas em

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Logística e Patrimônio

fornecer soluções de tecnologia da informação.
6.5.

Portanto, a contratação ora pretendida enquadra-se no conceito de solução de TI, pois referese à contratação de uma solução de tecnologia da informação o qual deverá seguir o rito
estabelecido na IN SLTI/MPOG nº 04/2014 que dispõe sobre o processo de contratação de
Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo
Federal.

6.6.

Não obstante a IN 04/2014 seja específica para órgãos integrantes do SISP, do Poder
Executivo Federal, o Decreto nº 7.174/2010, que é norma hierarquicamente superior, foi
editado com previsão de abrangência e aplicação em toda a área federal.

7.
7.1.

DO PARCELAMENTO DO OBJETO
O agrupamento dos itens em lote único levou em consideração questões técnicas, bem como
o ganho de economia em escala, sem prejuízo a ampla competividade, uma vez que existe
no mercado várias empresas com capacidade de fornecer os serviços na forma em que estão
agrupados neste TR.

7.2.

Conforme deliberações do TCU sobre a matéria, tais como a decisão que “A aquisição de
itens diversos em lotes deve estar respaldada em critérios justificantes“, adotando o
entendimento do acórdão 5260/2011, de 06/07/2011, que decidiu que “Inexiste ilegalidade
na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os
lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si
“.

7.3.

Justifica-se a necessidade de lote único que agrupe todos os itens deste TR, para adquirir
uma solução integrada de manutenção atualização e upgrade de Solução de Segurança e
Gerenciamento Seguro da Informação e Solução integrada Segurança Digital com conceito
de blindagem do domínio web, incluindo o fornecimento de licença de uso, sua respectiva
manutenção e suporte técnico em ambiente corporativo, baseado nas soluções de mercado
com foco na monitoração e proteção da segurança tecnológica, por conseguinte em sua
implantação, configuração, garantia, suporte e transferência de conhecimento para
atendimento das necessidades da Defensoria Pública da União – DPU, conforme
especificações técnicas e quantidades descritas neste artefato.

7.4.

Justifica-se ainda, pela necessidade de integração entre os módulos, possibilitando uma visão
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unificada, rápida e precisa quanto ao estado de segurança que se encontra o Órgão, sem a
necessidade de nenhum custo adicional referente à normatização das informações, pois todos
os produtos trabalham dentro de um mesmo padrão de informação, cujo parcelamento do
objeto poderia trazer dificuldades na leitura de um cenário de segurança, onde cada software,
aplicativo e/ou solução, que não sejam integráveis, poderiam ter metodologias, termos e
interpretações distintas quando ao mesmo incidente de segurança ou a continuidade dele, o
que acarreta em um trabalho administrativo muito grande e difícil para extrair uma
informação consistente da leitura de várias informações de segurança.
7.5.

Neste sentido, indiretamente, há que se imputar custos referentes à necessidade de ainda
implementar um trabalho de normatização dos logs de segurança para que se possa
possibilitar um panorama mais claro quanto ao nível de segurança atingido pelo Órgão.

7.6.

Sobretudo, no tocante aos itens do lote único, todos necessitam de prestação de serviços
profissionais, via catálogo de serviços, a serem executados única e exclusivamente sobre o
software (licença de uso) que compõe a solução almejada pela equipe de planejamento desta
DPU.

7.7.

Assim posto, resta claro que o agrupamento dos itens não é opcional, mas sim, estritamente
necessário a aquisição de licenciamento de software e serviços exclusivos ao software
adquirido, não cabendo assim, o fatiamento do fornecimento do objeto por item.

8.

MOTIVAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO

8.1.

Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013 e alterações, foi
instituído pelo art. 15 da Lei federal nº 8.666/93, que dispõe sobre normas gerais de Licitação
e Contratação na esfera pública e preconiza:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: II - ser processadas através de
sistema de registro de preços; III - submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado; IV - ser subdivididas em tantas
parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado,
visando economicidade; V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos
Órgãos e entidades da Administração Pública.

8.2.

Baseado neste aspecto legal, vê-se um conjunto de benefícios a seguir enumerados:

8.3.

Adequado à imprevisibilidade do consumo: Como não há a obrigatoriedade da contratação
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imediata, a Administração poderá registrar os preços conforme seu planejamento e quando
houver sua melhor disponibilidade, efetivar a contratação;
8.4.

Agiliza as aquisições: Com o Registro de Preços as aquisições são mais ágeis, pois a licitação
já estará realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas, os preços e os respectivos
fornecedores já estarão definidos. Sendo assim, a partir da necessidade o Órgão Participante
somente solicitará a entrega do bem ou prestação do serviço e o fornecedor deverá realizar
o fornecimento conforme condições anteriormente ajustadas.

8.5.

Independe de previsão orçamentária: Isso porque não há a obrigatoriedade da contratação,
portanto não há necessidade de se demonstrar a existência do recurso. Essa comprovação só
é exigida para se efetivar a contratação, quando da efetivação da compra, no momento de
uso dentro dos projetos.

8.6.

Propicia igualmente transparência: O Registro de Preços, como é um procedimento que pode
envolver vários Órgãos, proporciona maior transparência já que todos os seus procedimentos
são monitorados por todos os agentes envolvidos e devem ser publicados para que todos
tenham conhecimento. A Lei federal 8.886/93, por exemplo, exige que sejam feitas
publicações trimestrais dos preços registrados (Art. 15o – §2), ampliando a transparência do
procedimento e proporcionando o acompanhamento dos preços por todos os cidadãos.

8.7.

Proporciona a redução do número de licitações: O Registro de Preços ainda proporciona a
redução do número de licitações, pois projetos de mesma natureza podem ser demandados
por outras organizações públicas. O Registro dos Preços deste processo pode ser aproveitado
para implantação da solução no atendimento a essas necessidades, ressaltando ainda a
possibilidade de reaproveitamento das funcionalidades implantadas, bem como do
conhecimento desenvolvido, traduzindo não somente na racionalização dos recursos
financeiros, mas também na integração de todos estes recursos no âmbito da administração
pública.

8.8.

O Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, que disciplina o Sistema de
Registro de Preços, define as hipóteses especiais, porém não taxativas, sobre sua admissão
pela Administração Pública:
“Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 - Art. 3º O Sistema de Registro de
Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: I - quando, pelas características
do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; II - quando for
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conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa; III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.”

8.9.

A DPU opta pelo Sistema de Registro de Preço mediante o fato de não possuir todo o
orçamento necessário para a aquisição, sendo necessário realizar o seu parcelamento uma
vez expostas as limitações orçamentárias. A referida aquisição pelo Sistema de Registro de
Preços se justifica pela necessidade da realização de contratações reiteradas e contínuas dos
serviços, que possibilitará a formalização de compras de acordo com a conveniência da
Administração.

8.10. Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos”, assim comenta o Sistema de Registro de Preços:
“No Sistema de Registro de Preços, a principal diferença reside no objeto da
licitação. Usualmente, a licitação destina-se a selecionar um fornecedor e uma
proposta para uma contratação específica, a ser efetivada posteriormente pela
Administração. No Registro de Preços, a licitação destina-se a selecionar
fornecedor e proposta para contratações não específicas, seriadas, que poderão ser
realizadas durante certo período, por repetidas vezes. A proposta selecionada fica
à disposição da Administração que, se e quando desejar adquirir, se valerá dos
preços registrados, tantas vezes quantas o desejar (dentro dos limites estabelecidos
no ato convocatório) ”.

8.11. Cabe ressaltar que a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando facultada a realização de licitação específica
para aquisição, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento
em igualdade de condições.
9.
9.1.

DAS COTAS RESERVADAS
As microempresas e empresas de pequeno porte, que se beneficiarem do regime diferenciado
e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 123 de 2006, por ocasião da participação
neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação,
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inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma
restrição.
9.2.

As demais orientações e regulamentações acerca dos benefícios e dos direitos de preferência
das microempresas e das empresas de pequeno porte, serão tratadas no escopo do Edital.

10.
DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
10.1. Outros órgãos poderão participar via adesão ao SRP até a quantidade permitida pela
legislação.
11.
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. A presente contração será realizada na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para registro de preços, em observância ao Art.
4º do Decreto nº 5.450/05, devido ao fato de que os serviços são considerados comuns,
conforme as características previstas na Lei nº 10.520/02 e hipóteses previstas no Decreto
7892/2013.

12.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. Os bens e serviços que constituem o objeto deste TR, classificam-se no conceito de serviço
comum, eis que, nos termos do preconizado no art. 1º, § único, da Lei nº 10.520/02, os
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de
especificações usuais de mercado e os requisitos técnicos são suficientes para determinar o
conjunto da solução escolhida, constatando-se, ainda, que a solução é fornecida por mais de
uma empresa no mercado.

13.

DA NATUREZA DOS SERVIÇOS

13.1. Definições apresentada no Anexo I da Instrução Normativa nº 2/2008 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
“I – SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção
possa comprometer a continuidade das atividades da Administração
e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um
exercício financeiro e continuamente”.

13.2. Diante disso, não há como se definir um rol taxativo de serviços caracterizados como
continuados, haja vista a necessidade de analisar o contexto fático de cada contratação, a fim
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de verificar o preenchimento ou não das características elencadas.
13.3. O que caracteriza um serviço como de natureza contínua é a imperiosidade da sua prestação
ininterrupta em face do desenvolvimento habitual das atividades administrativas, sob pena
de prejuízo ao interesse público.
13.4. Assim sendo, por todo exposto acima, reforça-se que a presente contratação é um serviço
continuado e indivisível sem dedicação de mão-de-obra exclusiva, pois é prestado de forma
permanente para Administração, não passível de divisão ou segmentação lógica ou razoável
em unidades autônomas, nem módulos, nem fases, nem etapas independentes, porém
prestado de maneira seguida, ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, ou de outro
modo posto à disposição em caráter permanente.

14.

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do
objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI nº 01/2010, de 19
de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestão.
14.2. O ambiente físico da CONTRATADA para fins de execução do serviço deve ser compatível
com o disposto na NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e na recomendação
técnica DSST nº 01/2005 do mesmo órgão.
15.

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

15.1. Requisitos de Negócio
15.1.1. A pretendida contratação tem por objetivo definir as especificações técnicas, os requisitos
obrigatórios e as condições necessárias para o fornecimento de uma Solução de Segurança
Corporativa com fornecimento de produtos e serviços, treinamento, suporte técnico
especializado, garantia e manutenção por 12 (doze) meses, consistindo em ferramenta de
hardware e software doravante denominada simplesmente de Solução.
15.1.2. O objeto deste Termo de Referência seguirá os padrões normais utilizados pelo Governo
Federal através de licitação, publicação do vencedor, entrega dos produtos e serviços,
execução dos serviços, emissão de Termo de Recebimento Provisório, Avaliação técnica e
aderência ao Termo de Referência e à proposta da Contratada, emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, atesto da fatura pela Fiscalização, pagamento e início de período
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de suporte técnico e atualização.
15.2. Requisitos de capacitação
15.2.1. A Contratada deverá prover treinamento para a solução de segurança para capacitar os
usuários e auxiliar na utilização das ferramentas e recursos da solução.
15.2.2. Deverá ser fornecido repasse de conhecimento customizado para o ambiente da Contratante
da(s) solução(ões) adquirida(s).
15.2.3. O treinamento deverá ser ministrado por técnico qualificado tecnicamente pelo fabricante.
15.2.4. O treinamento deverá capacitar as equipes da Contratante a operar, configurar, administrar
e resolver problemas usuais na solução ofertada, englobando tanto os componentes de
hardware quanto de software ofertados.
15.2.5. A capacitação será realizada em salas disponibilizadas pelo fornecedor, em Brasília-DF, e
deverá englobar as instruções para o uso de todas as ferramentas solicitadas em edital ou
neste Termo de Referência. O instrutor deverá possuir pleno conhecimento da ferramenta
15.2.6. A capacitação deverá ser aplicada em laboratório providenciado pela Contratada, com a
disponibilização de computadores onde as ferramentas, objeto da capacitação, deverão estar
instaladas e prontas para uso.
15.2.7. A capacitação deverá contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos:
a.
b.
c.
d.
e.

Introdução;
Tipos de malware;
Instalação em ambientes Windows;
Criação de pacotes de instalação; e. Configuração dos módulos que compõem a solução;
Configuração de proteção para: Navegação; Arquivos compactados; Discos removíveis;
e e-mails.
f. Gerenciamento centralizado das funcionalidades via console;
g. Atualização de softwares e vacinas;
h. Funcionalidades, classes, requisitos, dependência e configurações necessárias do
ambiente do desenvolvimento para os sistemas Web da Contratante;

15.2.8. Ao final a capacitação deverá ser avaliada pelos participantes e somente será tida por aceita
no caso de uma avaliação média igual ou superior de 80%. No caso de avaliação abaixo de
80%, deverão ser realizados os seguintes procedimentos:

Item
1

Avaliação Média da
Capacitação (A)
80% > A ≥ 70%

Procedimentos
Ministrar aulas de reforço de 2 (duas) horas- aulas.
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2

70% > A ≥ 60%

3

A < 60%

Ministrar aulas de reforço de 4 (quatro) horasaulas.
Realizar nova capacitação

15.2.9. Deverá ser fornecido certificado de conclusão emitido pela Contratada.
15.2.10. Deverá fornecer todo o material didático e de suporte necessários à execução da
capacitação, sem qualquer ônus para a Contratante.

15.3.

Operação Assistida

15.3.1. A Contratante oficializará a solicitação deste apoio por meio da emissão de “Ordem de
Serviço – OS” conforme modelo estabelecido no APÊNDICE F.
15.3.2. A Ordem de Serviço deverá conter no mínimo: descrição do serviço, prazo para a execução
do serviço, período para a execução do serviço, local da execução do serviço, especificações
técnicas do serviço e produtos esperados.
15.3.3. O controle da execução dos serviços se dará em 03 (três) momentos, a saber: no início da
execução – quando a “Ordem de Serviço” é emitida pelo Contratante, durante a execução –
com o acompanhamento e supervisão de responsáveis do Contratante, e ao término da
execução – com o fornecimento de “Relatórios de Atividade da Operação Assistida” pela
Contratada e atesto dos responsáveis pela Contratante.
15.3.4. O “Relatório de Atividade da Operação Assistida” deverá conter, no mínimo:
a.
b.
c.
d.

Identificação do Relatório de Atividade Operação Assistida;
Data da Emissão;
Número do Contrato;
Descrição detalhada das atividades executadas e, se for o caso, o detalhamento da
solução proposta para os problemas apresentados.
15.3.5. A partir da emissão da “Ordem de Serviço – OS”, a Contratada terá até 05 (cinco) dias
corridos para iniciar a sua execução, ressalvados os casos em que comprovadamente seja
necessário um agendamento dos trabalhos.
15.3.6. A Contratante comunicará à Contratada quando uma “Ordem de Serviço – OS” estiver sendo
elaborada para que a Contratada possa se manifestar no interesse de agendamento de reunião
para definição de procedimentos e horas necessárias para execução dos serviços.
15.3.7. As horas e procedimentos previstos inicialmente quando da abertura da “Ordem de Serviço
– OS” serão validados no final das atividades e poderão sofrer adequações para estarem de
acordo com o que foi efetivamente executado.
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15.3.8. Documentação – Devem ser disponibilizados manuais completos e originais com instruções
de instalação e configuração dos produtos e de todas as suas funcionalidades.
15.3.9. Relatório Mensal – Neste relatório deverão constar no mínimo as seguintes informações:
a. Nome da categoria de serviço;
b. Nome da Unidade onde o serviço foi prestado (se o serviço foi realizado em mais de um
setor, indicar os nomes de todos os setores);
c. Nome do servidor da DPU responsável pelo acompanhamento dos serviços executados
(se o serviço foi realizado em mais de um setor, indicar os nomes dos servidores e o
local de lotação);
d. Descrição das atividades realizadas, com identificação do dia em que o serviço foi
realizado e o horário de início e término de cada serviço, com a respectiva soma das
horas efetivamente prestadas;
e. Data e assinatura do técnico prestador do serviço;
f. Data, nome e assinatura do supervisor da Contratada e do técnico responsável que
acompanhou e aprovou o relatório (se o serviço foi realizado em mais de um setor,
deverá constar a data e assinatura de todos os servidores que acompanharam e
aprovaram o relatório).
15.4. Requisitos legais
15.4.1. Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
15.4.2. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 que institui a modalidade Pregão.
15.4.3. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
15.4.4. Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.
15.4.5. Decretos no 2.271, de 07 de julho de 1997; 3.555, de 08 de agosto de 2000; 5.450, de 31 de
maio de 2005 e 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
15.4.6. Decreto nº 7.174/2010 - Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e
automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto
da União.
15.4.7. Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o
Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, que Altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993;
15.4.8. Decreto n° 8135, de 4 de novembro de 2013 - Dispõe sobre as comunicações de dados da

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Logística e Patrimônio

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre a dispensa de licitação
nas contratações que possam comprometer a segurança nacional.
15.4.9. Decreto n° 8936, de 19 de dezembro de 2016 - Institui a Plataforma de Cidadania Digital e
dispõe sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
15.4.10. Decreto n° 8638 de 15 de janeiro de 2016 - Institui a Política de Governança Digital no
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.
15.4.11. Decreto n° 8789 de 29 de junho de 2016 - Dispõe sobre o compartilhamento de bases de
dados na administração pública federal.
15.4.12. IN/SLTI/MPOG nºs 02/2008 e 06/2013, que dispõe sobre a contratação de serviços.
15.4.13. IN/SLTI/MPOG nº 04/2014, que trata da contratação de serviços de Tecnologia da
Informação (TI).
15.4.14. Nota Técnica nº 01/2008 - SEFTI/TCU - Estabelece o conteúdo mínimo do Termo de
Referência ou Termo de Referência para contratação de serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicações – TIC.
15.4.15. Nota Técnica nº 02/2008 - SEFTI/TCU - Estabelece o uso do pregão para aquisição de bens
e serviços de Tecnologia da Informação.
15.5. Requisitos de manutenção
15.5.1. Conforme estabelecido no item 15.13 e APÊNDICE A deste Termo de Referência.
15.6. Requisitos de segurança
15.6.1. Atendimento à legislação, principalmente à Instrução Normativa GSI/PR nº 01, de
13.06.2008, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a qual
disciplina a gestão de segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública
Federal, bem como ao Decreto nº 3505, de 13 de junho de 2000, que institui a Política de
Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
15.6.2. A Contratada obriga-se por seus empregados, sócios, diretores e mandatários, manter total
sigilo e confidencialidade no que se refere a não divulgação, por qualquer forma, de toda
ou parte das informações ou documentos a ela relativos, e aos quais venha a ter acesso, em
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decorrência da prestação dos serviços executados.
15.6.3. Ambas as partes concordam em manter a confidencialidade de toda a informação a respeito
dos negócios, ideias, produtos, clientes ou serviços da outra parte, que podem ser
consideradas como "informação confidencial".
15.6.4. A Contratante analisará a liberação dos acessos às dependências, equipamentos e sistemas
que forem necessários à prestação dos serviços, a fim de que os serviços sejam prestados e
mantidos em conformidade com os termos desta especificação.
15.6.5. Para tanto, a Contratada deverá disponibilizar previamente as Informações necessárias para
acesso aos ambientes e atender às normas e políticas de segurança utilizadas pela
Contratante.
15.6.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da
Contratada para outras entidades, seja fabricante, técnicos, subempreiteiros etc., sem a
anuência expressa e por escrito da área administrativa da Contratante.
15.7. Requisito de arquitetura tecnológica
15.7.1. Conforme estabelecido no APÊNDICE A deste Termo de Referência.
15.8. Requisitos de implantação
15.8.1. A Contratada deverá instalar e configurar os equipamentos nas dependências da DPU de
modo a viabilizar a transição da atual para a nova solução primando por não causar
indisponibilidade dos serviços.
15.8.2. Se houver necessidade ou risco de interrupção do serviço, a migração da solução atual para
a nova deverá ser realizada em horário específico a ser indicado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, podendo ser realizada em finais de semana ou feriados, sem
qualquer custo adicional para a DPU.
15.8.3. Para a execução dos serviços de instalação e configuração, a Contratada deverá
disponibilizar profissionais devidamente habilitados pelo fabricante.
15.8.4. Os trabalhos serão coordenados e acompanhados por técnicos da DPU e deve haver repasse
de conhecimento durante a execução dos serviços.
15.8.5. Para efeitos de aceite definitivo, a conclusão dos serviços de instalação e configuração será
dada pela entrega da solução adquirida em pleno funcionamento, de acordo com as
especificações.
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15.9. Requisitos de Garantia
15.9.1. A Contratada assegurará garantia integral de toda solução que compõe o Lote, pelo período
de 12 (doze) meses a partir da data do aceite da instalação, prestada no local onde os
equipamentos estiverem instalados (on site), sem ônus para a Contratante
15.10. Requisitos de Manutenção, Atualização de Versão e Suporte Técnico
15.10.1.

Os serviços de manutenção, atualização de versão e suporte técnico deverão ocorrer

no prazo de 12 (doze) meses, devendo ser iniciados no primeiro dia após o término dos
serviços de instalação e configuração; e emissão do Termo de Aceite da Instalação.
15.10.2.

Os serviços de manutenção, atualização de versão e suporte técnico objetivam a

manutenção de toda a solução em perfeitas condições de operação, incluindo assistência
técnica, atualizações de versão e manutenção durante o período de vigência contratual.
15.10.3.

Os chamados para os serviços de suporte técnico e manutenção deverão ocorrer por

meio atendimento telefônico e/ou web, com acesso direto ao fabricante da solução, através
de ligação gratuita 0800 e/ou internet, com disponibilidade 24x7x12 (vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana, por 12 meses.
15.10.4.

Todos os chamados deverão ser registrados imediatamente, no momento de sua

abertura, com informação pelo atendente ou por geração através de mensagem eletrônica, de
número de protocolo ou controle.
15.10.5.

A CONTRATADA deverá possuir sistema de acompanhamento e controle de

chamados no qual todos os chamados serão registrados com acesso liberado ao
CONTRATANTE para efeito de acompanhamento das providências adotadas e do tempo
decorrido entre sua abertura/solicitação até o efetivo encerramento.
15.10.6.

A lista a seguir não é exaustiva, mas contém os principais serviços de manutenção,

atualização de versão e suporte técnico, a serem executados, durante a vigência contratual;
a) Correções de problemas e anomalias (bugs) no software e/ou hardware, atualizações de
versões e releases;
b) Fornecimento de manuais (documentação) e ferramentas técnicas para a solução de
problemas;
c) Solução de dúvidas para a operação, configuração, upgrade e instalação das ferramentas;
d) Garantir que novas versões ou atualizações dos produtos licenciados tenham a perfeita
compatibilidade com o ambiente operacional em uso nas instalações computacionais do
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CONTRATANTE;
e) A manutenção do tipo corretiva deverá compreender, no mínimo, procedimentos
destinados a recolocar em perfeito estado de operação os serviços tais como: remoção
(desinstalação), reconfiguração ou reinstalação decorrentes de falhas de software e/ou
hardware, correção de defeitos, ajustes e reparos, entre outros que sejam necessários;
f) Deverão ser fornecidas automaticamente todas as atualizações de versão que ocorrerem
durante a vigência contratual. Entende-se como “atualização” o provimento de toda e
qualquer evolução de software, incluindo correções, “patches”, “fixes”, “updates”, “service
packs”, novas “releases”, “versions”, “builds”, “upgrades”, englobando inclusive versões
não sucessivas, nos casos em que a liberação de tais versões ocorra durante o período de
garantia especificado.
15.10.7.

A CONTRATADA, mensalmente, deverá apresentar um relatório, referente aos

serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão realizados no período,
contendo, no mínimo: identificação dos chamados, data e hora de abertura dos chamados,
data e hora do início e término dos atendimentos, identificação dos defeitos, técnicos
responsáveis, providências adotadas e outras informações pertinentes e, atualizações de
versão disponibilizadas no período;
15.10.8.

O relatório mensal de nível de atendimento mencionado na alínea anterior deverá ser

entregue ao Gestor do Contrato juntamente com a Nota Fiscal referente ao período;
15.10.9.

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, até o quinto dia útil do mês

subsequente, o “Relatório Executivo de Incidentes de Segurança” relacionando todos os
incidentes e providencias tomadas.
15.10.10.

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso eletrônico às correções e

atualizações de software e às versões atualizadas de software (versões individuais)
diretamente no site do fabricante dos softwares. As chaves de acesso deverão ser
disponibilizadas pelo fabricante, diretamente para o CONTRATANTE;
15.10.11.

A CONTRATADA deverá oferecer o suporte colaborativo via internet entre a

Engenharia de Suporte do fabricante da Solução a equipe técnica do CONTRATANTE;
15.10.12.

Nos casos onde for necessária a presença de técnico no ambiente do

CONTRATANTE, para solução de problemas, todos os custos serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
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15.10.13.

Os chamados de suporte técnico serão geridos da seguinte forma:

a) Serão abertos, pelo CONTRATANTE, junto à central de atendimento da
CONTRATADA;
b) O número do chamado deverá ser fornecido na sua abertura;
c) A CONTRATADA deverá informar a medida adotada para a solução do problema, dentro
do tempo para atendimento previsto na Tabela de Severidade de Chamado;
d) A CONTRATADA deverá informar o fechamento do chamado quando o problema tiver
sido resolvido ao Fiscal ou a Comissão de Fiscalização do Contrato;
e) O Fiscal ou a Comissão de Fiscalização do Contrato deverá verificar se o problema foi de
fato resolvido;
f) Caso não se confirme a solução do problema, o chamado continuará pendente, sujeito aos
prazos e penalidades contratuais estabelecidas.
15.11. Requisitos de experiência profissional da equipe
15.11.1. Perfil dos profissionais e requisitos de experiência profissional da equipe que projetará e
implantará a solução são:
15.11.2. A Contratada deverá possuir pelo menos, um profissional habilitado com certificações
abaixo relacionadas durante toda a vigência do contrato. Durante a vigência do contrato, a
Contratada poderá substituir o profissional para a execução dos serviços, desde que
comprovadas às condições de qualificação exigidas.
a.

Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 (ISFS)

b. ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management (ITILF)
15.11.3. A comprovação do perfil profissional descrito no item anterior deverá ocorrer até 15 dias
da assinatura do contrato, mediante apresentação de cópias autenticadas de certificados
oficiais emitidos pelo fabricante da solução de segurança em nome do profissional indicado
pela empresa Contrata.
15.11.4. Fornecimento de Atestado de Capacidade Técnica – Caso a Contratada solicite Atestado de
Capacidade Técnica, este irá refletir os níveis de serviços praticados no respectivo contrato.
15.12. Requisitos de metodologia de trabalho
15.12.1. Conforme definido no item MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
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15.13. Requisitos de segurança da informação
15.13.1. Por questões de segurança, fica a Contratada obrigada a apresentar todas e quaisquer
informações e documentações solicitadas pela Contratante, dos profissionais indicados para
a prestação de serviços.
15.13.2. A Contratada e seus funcionários deverão observar, rigorosamente, todas as normas e
procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação da
Contratante.
15.13.3. A Contratada deverá manter sigilo absoluto a respeito de quaisquer dados, informações e
artefatos, contidos em documentos e mídias, de que venha a ter conhecimento durante a
execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas
e danos, independentemente da classificação de sigilo conferida pela Defensoria Pública da
União a tais documentos.
15.13.4. A Defensoria Pública da União se reserva o direito de proceder levantamento e/ou
confirmação de informações pertinentes à idoneidade de qualquer profissional que venha a
ser indicado para a prestação dos serviços.
15.13.5. É expressamente proibida a veiculação de publicidade, direta ou indiretamente relacionada
com os serviços constantes deste Termo de Referência, salvo se houver prévia autorização
por escrito da Contratante.
15.14. Demais requisitos aplicáveis
15.14.1. Ambiente Tecnológico da Contratante
15.14.1.1.

A Defensoria Pública da União poderá alterar a configuração do seu ambiente
operacional, bem como dessas especificações sempre que for preciso.

15.14.1.2.

Data Center atual

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Servidores Físicos – 24 Unidades (CISCO e IBM);
Servidores Virtuais – 160 Unidades (VMWare);
Sistemas Operacionais: Windows e Linux (RedHat, Ubuntu, Debian, Suse);
Rede LAN/WAN;
Switch de borda – Enterasys;
Link Internet Serpro e Embratel, respectivamente, 36Mbps e 128Mbps.

15.14.1.3.

Bancos de Dados
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a.

SQL Server, Postgres, MySQL e Oracle.

15.14.1.4.
a.
b.
c.

Ambiente do Usuário

Estações de Trabalho: 5247 Unidades (Desktop e notebook).
Impressoras: 243 – (HP e Epson)
Sistema Operacional: Windows 7, 8.1 e 10.

16.

FORNECIMENTO DOS SOFTWARES

16.1.
17.

Conforme especificado no APÊNDICE A deste Termo de Referência
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO

17.1.
18.

Conforme especificado no APÊNDICE A deste Termo de Referência
AMBIENTE TECNOLÓGICO DA SOLUÇÃO

18.1.
19.

Conforme especificado no APÊNDICE A deste Termo de Referência
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ATUALIZAÇÕES

19.1.
20.

Conforme especificado no APÊNDICE A deste Termo de Referência
ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – SLA

20.1.

Acordo de Nível de Serviço (SLA) dos serviços que envolvem a Soluções de

Segurança integradas compreendendo: Prestação de Serviços Técnicos Especializados
e operação e fornecimento da aquisição, manutenção, atualização e upgrade de
Solução de Segurança e Gerenciamento Seguro da Informação e Solução integrada
Segurança Digital com conceito de blindagem do domínio web.
20.2.

O acordo de nível de serviço proposto é constituído por critérios mensuráveis estabelecidos
entre a DPU e a licitante vencedora, com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores
relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho,
disponibilidade, abrangência/cobertura e segurança;

20.3.

Instalação e Configuração da Solução – A Contratante disponibilizará o espaço no CPD e
refrigeração suficiente para comportar os equipamentos novos a serem adquiridos, assim
como, a infraestrutura elétrica até o quadro de energia com capacidades (corrente e tensão)
suficientes de suportar todos os equipamentos novos, durante todo o período de instalação
e/ou migração.

20.4.

O suporte técnico deverá ser prestado para toda a solução adquirida e deverá ser acionado
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em caso de qualquer indisponibilidade da solução, devendo haver o atendimento "on-site",
se requerido pelo Contratante, conforme os índices de criticidade abaixo:

Criticidade

Descrição

Prazo
Máximo de
Início do
Atendimento

Severidade 1
(Alta)

Sistema parado ou produto inoperante com impacto
nas operações críticas de negócio. Exemplos:
Servidor de produção ou outro sistema inicial está
inativo. Parte substancial dos dados essenciais corre
risco de perda ou corrupção.
Operações relacionadas ao negócio foram afetadas,
falha que compromete a integridade geral do sistema
ou dos dados. Problemas que causem impedimentos
totais do acesso ao sistema protegido.

Em até 2
(duas) horas
um
Engenheiro
de Suporte do
fabricante
deve iniciar o
atendimento.

Até 8 (oito)
horas
da
recepção
após o início
do
atendimento
do chamado

Severidade 2
(Média/Alta)

Alto impacto no ambiente de produção ou grande
restrição de funcionalidade. Exemplo:
Ocorreu um problema no qual um recurso importante
foi gravemente danificado. As operações podem
continuar de forma limitada, embora a produtividade
em longo prazo possa ser afetada negativamente.

Em até 4
(quatro)
horas
um
Engenheiro
de Suporte do
fabricante
deve iniciar o
atendimento.

Até 24 (vinte
e
quatro)
horas
da
recepção
após o início
do
atendimento
do chamado.

Até 72
horas
(setenta e
duas) horas
após o
início do
atendimento
do
chamando.
Até
5
(cinco) dias
da recepção
após
o
início
do
atendimento
do
chamado.

O defeito não gera impacto ao negócio. Exemplo:
Ocorreu um erro que causou impacto negativo/
limitado nas operações, mas que não impede o
acesso/utilização da solução.

Em até 8
(oito) horas
um
Engenheiro
de Suporte do
fabricante
deve iniciar o
atendimento.

Até
48
(quarenta e
oito) horas
da recepção
após o início
do
atendimento
do chamado.

Até 8 (oito)
dias da
recepção
após o
início do
atendimento
do
chamado.

Em até 24
(vinte
e
quatro) horas
um técnico do
fornecedor
entra
em
contato.

Até
72
(setenta
e
duas) horas
da recepção
após o início
do
atendimento
do chamado.

Até 10
(dez) dias
da recepção
após o
início do
atendimento
do
chamado.

Severidade 3
(Média/
Baixa)

O problema é pequeno, ou de documentação.
Exemplos:
Severidade 4
(Baixa)

O problema não afetou as operações da contratante
negativamente;
Encaminhamento de solicitações e ou sugestões para
novos recursos ou aprimoramento do software
licenciado.

Prazo de
Solução de
contorno

Praza para
solução
definitiva

20.5. A Contratada deverá disponibilizar 24x7x365 um recurso humano designado para fornecer
assistência ao gerenciamento de todos os incidentes de suporte cadastrados junto ao mesmo.
20.6.

A cada chamado de suporte categorizado como grau de severidade 1, o recurso previsto na
alínea anterior, deverá ser notificado e iniciará o auxílio na condução do processo
internamente junto ao fabricante.

20.7. Deverão ser executados por parte da Contratada, relatórios trimestrais referentes ao histórico
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dos incidentes, independente de seu estado (abertos, fechado e em andamento)
20.8.

Para eventos caracterizados como Severidade 1 e/ou Severidade 2, conforme descritos na
alínea (a), deverão ser disponibilizadas até 4 visitas presenciais solicitadas sob demanda no
período de 12 (doze) meses em regime 24 x 7 x 120 para resolução dos chamados, atividades
proativas com acesso as ferramentas de propriedade exclusivas do fabricante para análise
de capacidade e reparos

20.9.

Deve possibilitar a abertura de chamados de suporte, para no mínimo, os seguintes métodos
via telefone, e-mail e "website" do fabricante.

20.10. Todos os prazos para atendimento do suporte começarão a ser contados a partir da abertura
do chamado independentemente deste ter sido feito via telefone, e-mail ou website do
fabricante.
20.11. O período de suporte deve estar diretamente atrelado ao período de garantia da solução.
20.12. Dentro do prazo máximo de solução está compreendido o prazo de atendimento.
20.13. Dentro do prazo máximo de atendimento, cabe a Contratada dar início, junto à Contratante,
às providências que serão adotadas para a solução do chamado.
20.14. Considera-se

plenamente

solucionado

o

problema

quando

restabelecidos

os

sistemas/serviços sem restrições, ou seja, quando não se tratar de uma solução paliativa.
20.15. Os serviços de atendimento de suporte para chamados de severidades 1 e 2 não podem ser
interrompidos até o completo restabelecimento de todas as funções do sistema paralisado
(indisponível), mesmo que para isso tenham que se estender por períodos noturnos e dias
não úteis (sábados, domingos e feriados).
20.16. A Contratada emitirá relatório sempre que solicitado pelo Contratante, em papel e em
arquivo eletrônico, preferencialmente em arquivo texto, com informações analíticas e
sintéticas dos chamados de suporte abertos e fechados no período, incluindo:
20.17. Quantidade de ocorrências (chamados) registradas no período;
20.18. Número do chamado registrado e nível de severidade, inclusive aqueles com reabertura;
20.19. Data e hora de abertura;
20.20. Data e hora de início e conclusão do atendimento;
20.21. Identificação do técnico do Contratante que registrou o chamado;
20.22. Identificação do técnico do Contratante que atendeu o chamado de suporte;
20.23. Descrição do problema;
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20.24. Descrição da solução;
20.25. Informações sobre eventuais escalações;
20.26. Resumo com a lista de chamados concluídos fora do prazo de solução estabelecido;
20.27. Total de chamados no mês e o total acumulado até a apresentação do relatório;
20.28. Deverá ser emitido um relatório de histórico e revisão de casos, fornecido pelo gerente
técnico do fabricante, sob os chamados abertos ou de responsabilidade do fabricante.
20.29.

Não se encaixam nos prazos descritos nos itens referentes aos níveis de criticidade,
problemas cuja solução dependa de correção de falhas (bugs) ou da liberação de novas
versões e patches de correção, desde que comprovados pelo fabricante da solução.

20.30. Para esses problemas, A Contratada deverá nos prazos estabelecidos nos níveis de
criticidade, restabelecer o ambiente, através de uma solução paliativa e informar ao
Contratante, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando a solução definitiva
será disponibilizada para o Contratante.
20.31. Esta solução definitiva deverá ser disponibilizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
úteis, no caso da necessidade de criação de um patch/fix.
20.32. Durante o período de garantia, a Contratada compromete-se a substituir, em até 15 (quinze)
dias úteis, os equipamentos que apresentarem, em um período de 60 (sessenta dias), duas
ocorrências de defeitos por inoperância do produto ou 3 (três) ocorrências de deficiência
operacional do produto.
20.33. As ferramentas e equipamentos necessários à manutenção serão de responsabilidade da
Contratada.
20.34. Nos casos em que as manutenções necessitarem de paradas da solução, o Contratante deverá
ser imediatamente notificado para que se proceda a aprovação da manutenção, ou para que
seja agendada nova data, a ser definida pelo Contratante, para execução das atividades de
manutenção.
20.35. A Contratada deve emitir relatórios de todas as intervenções realizadas, preventivas e
corretivas, programadas ou de emergência, ressaltando os fatos importantes e detalhando
os pormenores das intervenções, de forma a manter registros completos das ocorrências e
subsidiar as decisões da administração do Complexo Central de Tecnologia do Contratante,
caso requeiram.
20.36. O relatório deve ser assinado por representante do Contratante, responsável pelo
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acompanhamento do serviço, que se obriga a acompanhar a execução das manutenções.
20.37. Durante o período de garantia a Contratada executará, sem ônus adicionais, correções de
falhas (bugs) de hardware e software.
20.38. Durante o período de vigência do contrato o Contratante terá direito, sem ônus adicional, a
todas as atualizações de versão e releases dos softwares e firmwares que fazem parte da
solução ofertada.
20.39. Entende-se por conclusão do atendimento técnico a hora em que ocorrer a solução do
serviço e aprovação do Gestor do Contrato.
20.40. Faz parte do presente Acordo de Nível de Serviço o conjunto de infrações a seguir
relacionadas:

INFRAÇÕES
DESCRIÇÃO
Utilizar na prestação dos serviços, empregado sem
identificação prévia ou que não porte crachá ou outro
instrumento de identificação, quando nas
dependências da DPU
Atribuir atividades a empregado sem a qualificação
técnica necessária para sua execução.
Deixar de substituir empregado que apresente
comportamento inadequado aos ambientes da DPU,
após receber comunicação.

21.
21.1.

REFERÊNCIA

% DESCONTO

Por ocorrência

0,50%

Por ocorrência

1%

Por dia

3%

ACEITE E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS
Provisório, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as
especificações constantes deste Termo de Referência e das Ordens de Serviço.

21.2.

A Defensoria Pública da União contará com o prazo máximo de até 10 dias úteis, a partir
da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório para realizar a sua validação com
relação aos parâmetros de qualidade, bem como para solicitar ajustes e esclarecimentos
adicionais.

21.3.

Os produtos e serviços entregues em desconformidade com o especificado no Termo de
Referência serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será
obrigada a substituí-lo, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer
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em atraso quanto ao prazo de execução. A notificação para a correção em questão suspende
os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.
21.4.

O aceite e o posterior pagamento não eximem a Contratada das responsabilidades pela
correção de todos os defeitos, falhas e quaisquer outras irregularidades.

22.

MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

22.1.

Metodologia de Gestão de Serviços de TI (governança), tendo como referência a ISO
(9001:2000 – 17799, 20000, 27001), COBIT e ITIL.

22.2.

Metodologia de Gestão de Infraestrutura aderente às Políticas e Normas de Segurança da
Informação e padrões ISO.

22.3.

Metodologia de Trabalho

22.4.

A Contratante comunicará a Contratada quando uma “Ordem de Serviço – OS” estiver
sendo elaborada para que a mesma possa se manifestar no interesse para definição da
execução da aquisição e consequentemente atualização e garantia da solução contratada.

22.5.

Deve-se seguir a seguinte sequência de eventos:

22.5.1. Realização de Reunião Inicial antes da emissão da Ordem de Serviço, a ser marcada pelo
Gestor do Contrato;
22.5.2. Emissão e entrega da Ordem de Serviço;
22.5.3. Entrega do Projeto de Implementação pela Contratada;
22.5.4. Capacitação para uso de todas as ferramentas definidas na ordem de serviço;
22.5.5. Entrega, instalação e configuração da solução;
22.5.6. Execução das manutenções preventivas e corretivas, mediante abertura de chamado, ou de
forma proativa através da instalação de atualizações de software e base de dados;
22.5.7. Aferição mensal dos indicadores de níveis de serviço.
22.6.

A execução do projeto será realizada de acordo com o cronograma abaixo. Os prazos
estabelecidos são os prazos máximos de duração de cada fase.

Item

Descrição do evento

Prazo Máximo

1
2

Abertura da ordem de serviço
Projeto de Implementação

D1
D2 = D1 + 1

3

Reunião Inicial de Projeto

D3 = D2 + 1

4

Entrega dos produtos

D4 = D1 + 7

Responsável

Contratante
Contratada
Contratante e
Contratada
Contratada
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5
6
22.7.

Instalação, configuração e implantação
Treinamento

D5 = D4 + 40
D6 = D4 + 10

Contratada
Contratada

O projeto de implementação é de responsabilidade da Contratada, mas deve ser elaborado
em conjunto com a Contratante e levar em consideração as especificidades da Contratante.
Deve considerar a instalação e configuração em etapas.

22.8.

A Contratada deverá elaborar e entregar Plano de Implementação descrevendo a estratégia
de implementação da solução, incluindo descrição das atividades e estratégia de
implementação, dentro do prazo estipulado na tabela acima.

22.9.

A Contratada deverá elaborar dentro do prazo estipulado na tabela acima apresentada, Plano
de Testes, incluindo roteiro completo de testes que serão realizados, visando a confirmação
de que a implementação foi realizada com sucesso e de acordo com os planos
desenvolvidos, e, após os testes, entregar documentação dos Planos de Implementação e
Testes em mídia magnética.

22.10. A Defensoria Pública da União poderá sugerir alterações nas políticas, normas,
procedimentos, metodologias, ferramentas e técnicas discriminadas anteriormente, as quais,
após análise e validação da Contratada, deverão ser incorporadas ao acervo técnico da
Secretaria de Tecnologia da Informação, sem ônus adicionais e serão adotadas na execução
dos serviços.
22.11. Local da Execução dos Serviços e Entrega dos Produtos – Sede da Defensoria Pública da
União – Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Torre C – Asa Norte – Brasília/DF.
22.12. Início da Execução dos Serviços – A partir da data de assinatura do contrato.
22.13. Prazo para Entrega dos Produtos e Serviços – Após a assinatura do contrato, a Contratada
deverá instalar as licenças no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos após a emissão
da ordem de serviço.
22.14. Instalação e Configuração
22.15. A Contratada deverá instalar e configurar os equipamentos nas dependências da DPU de
modo a viabilizar a transição da atual para a nova solução primando por não causar
indisponibilidade dos serviços.
22.16. Se houver necessidade ou risco de interrupção do serviço, a migração da solução atual para
a nova deverá ser realizada em horário específico a ser indicado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, podendo se realizada em finais de semana ou feriados, sem
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qualquer custo adicional para a DPU.
22.17. Para a execução dos serviços de instalação e configuração, a Contratada deverá
disponibilizar profissionais devidamente habilitados pelo fabricante.
22.18. Os trabalhos serão coordenados e acompanhados por técnicos da DPU e deve haver repasse
de conhecimento durante a execução dos serviços.
22.19. Para efeitos de aceite definitivo, a conclusão dos serviços de instalação e configuração será
dada pela entrega da solução adquirida em pleno funcionamento, de acordo com as
especificações.
22.20. Forma de Execução – A execução será baseada no modelo no qual a Contratante é
responsável pela gestão do contrato e pela atestação dos resultados esperados e dos níveis
de qualidade exigidos frente aos serviços entregues, e a Contratada é responsável pela
execução e gestão dos recursos necessários.
23. ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO DE BENS
23.1.

A Ordem de Serviço deverá seguir o modelo estabelecido no APÊNDICE “F” deste TR,
podendo sofrer atualização de versão de acordo com o interesse da CONTRATANTE.

24. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
24.1.

Gestão do Contrato – A gestão do contrato fica a cargo de servidores efetivos da Secretaria
de Tecnologia da Informação da Contratante.

24.2.

Este Termo de Referência deverá ser entregue à Fiscalização do Contrato para que possam
acompanhar todos os detalhes de sua execução, inclusive o que se refere à Gestão de Riscos
constante do item 4 do Planejamento da Contratação deste Termo de Referência.

24.3.

A Fiscalização do Contrato será responsável por:

24.4.

Acompanhar e fiscalizar a execução dos itens contratados e anotar em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da
Contratada;

24.5.

Encaminhar a documentação comprobatória de descumprimento contratual para os setores
responsáveis e solicitar providências;

24.6.

Analisar os recursos emitidos pela Contratada contra a aplicação de glosas;

24.7.

Atestar a nota de cobrança encaminhada pela Contratada e encaminhá-la à área
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administrativa para providências;
24.8.

Acompanhar a execução dos serviços contratados;

24.9.

Outras atividades que a legislação e normas definem sobre a fiscalização de contratos.

24.10. Plano de Inserção:
24.10.1. A Contratada obriga-se a reunir com a Contratante, nos primeiros cinco dias após a
assinatura do contrato, para definição da estratégia e necessidades para assumir a
responsabilidade dos serviços e o cumprimento das datas estipuladas.
24.10.2. A reunião para tratar do Plano de Inserção deverá ter a participação do representante da
Contratada, da área de tecnologia da informação e do(s) Fiscal(is) do contrato.
25. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
25.1.1. PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
25.1.1.1.

Gestor do Contrato

25.1.1.1.1. Servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo
de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente.
25.1.1.2.

Fiscal Requisitante

25.1.1.2.1. Servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade
competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução
de Tecnologia da Informação.
25.1.1.3.

Fiscal Técnico

25.1.1.3.1. Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade
competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato.
25.1.1.4.

Fiscal Administrativo

25.1.1.4.1. Servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente
dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos.
25.1.2. PELA CONTRATADA
25.1.2.1.

Preposto

25.1.2.1.1. Representante da contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e
atuar como interlocutor principal junto a DPU, incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder às principais questões técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual:
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a.

Fazer a gestão geral do contrato, mantendo o controle de todas as Ordens de
Serviços, com o objetivo de garantir a execução dos serviços dentro dos
prazos estabelecidos, atendendo a todos os requisitos de qualidade;

b.

Distribuição das tarefas entre os membros da equipe da CONTRATADA;

c.

Responder, perante a DPU, pela execução técnica das ordens de serviços;

d.

Participar, sempre que solicitado, de reuniões de acompanhamento das atividades
referentes às ordens de serviços em execução e com representantes da DPU;

e.

Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento as situações não resolvidas
em nível de gerência das OS;

f.

Realizar a gestão, por parte da CONTRATADA, quanto aos aspectos de caráter
administrativo e legal do contrato;

g.

Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Gestor
inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra
para a DPU;

h.

Acompanhar a execução das Ordens de Serviço em andamento e fornecer
informações atualizadas ao Gestor do Contrato, sempre que solicitado;

i.

Assegurar-se de que as determinações da CONTRATADA sejam disseminadas
junto aos recursos alocados à execução das Ordens de Serviço;

j.

Informar a DPU sobre problemas de qualquer natureza que possam impedir o
andamento normal dos serviços;

k.

Elaborar e entregar ao Gestor os documentos referentes ao acompanhamento da
execução das Ordens de Serviço;

l.

Garantir a execução dos procedimentos administrativos referentes aos recursos
envolvidos na execução dos serviços contratados;

m. Estar apto a prestar tempestivamente todas as informações (por meio de
documentos impressos ou digitais) sobre as regularidades fiscais e
financeiras da empresa, bem como a manutenção de todos os requisitos
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contratuais. Irregularidades administrativas ou contratuais poderão ensejar
rescisão contratual;
n.

Supervisionar todos os processos do trabalho, garantindo a qualidade dos serviços
prestados e o cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos;

o.

Propor novas rotinas, processos e fluxos de trabalho, visando maior eficácia no
serviço prestado;

p.

Gerenciar o cumprimento de prazos e prioridades estabelecidos;

q.

Gerenciar e acompanhar o desempenho da prestação de serviço.

26.

TESTES E INSPEÇÕES

26.1.

Os serviços serão recebidos após a verificação do atendimento dos Níveis Mínimos de
Serviços Exigidos.

26.2.

Todas as atividades realizadas devem ser relacionadas em relatórios de atividades e
fornecidas à FISCALIZAÇÃO da DPU, a fim de que valide a prestação dos serviços.

27.

INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS

27.1.

A DPU poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências no ambiente da
CONTRATADA a fim de garantir que a mesma esteja em condições de fornecer os serviços
pretendidos de acordo com a qualidade exigida pela DPU e em conformidade com o
disposto na NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e na recomendação técnica
DSST nº 01/2005 do mesmo órgão.

28.

DA VISTORIA

28.1.

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar
vistoria, nas dependências da Secretaria de Tecnologia da Informação da DPU, Sede da
DPU, situada no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Torre C – Asa Norte –
Brasília/DF, em até 02(dois) dias úteis antes da abertura da licitação e ser agendada com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, através do telefone (61) 3318-4387 ou
pelo correio eletrônico: sti@dpu.gov.br. Quando será fornecida à licitante, Declaração de
Vistoria conforme modelo constante do subitem abaixo, onde seu representante deverá
declarar que conheceu o ambiente operacional da DPU.
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28.2.

O início das vistorias ocorrerá após a publicação do edital, limitando-se ao segundo dia útil
antecedente à data de abertura da licitação.

28.3.

O representante deverá apresentar documento que comprove seu vínculo com a licitante,
mediante assinatura do representante legal da empresa.

28.4.

Todos os custos diretos ou indiretos para realização das vistorias são de responsabilidade
da licitante.

28.5.

A vistoria definida neste subitem não é obrigatória ficando a cargo de a licitante optar por
realizá-la.

28.6.

A DECLARAÇÃO DE VISTORIA, Apêndice “D”, deste documento, deverá ser assinada
pelos representantes da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e da Licitante,
comprovando que a empresa realizou a vistoria técnica para conhecimento dos serviços
necessários, do ambiente tecnológico da DPU e das condições técnicas para sua realização.

28.7.

A Licitante poderá optar pela não realização da vistoria. Para tanto, deverá apresentar, junto
com sua proposta de preços, caso seja a vencedora da etapa de lances, a DECLARAÇÃO
DE RECUSA DE VISTORIA, conforme modelo constante do APÊNDICE “E”,
devidamente assinada pelos seus Representantes Legais.

28.8.

A Licitante que optar pela não realização da vistoria estará se responsabilizando por todas
as condições de prestação dos serviços, não podendo em qualquer momento da execução
contratual alegar desconhecimento ou impossibilidade para a prestação dos serviços.

28.9.

Realizando ou não a vistoria, a licitante não poderá, posteriormente, alegar o
desconhecimento de qualquer fator para justificar falha na elaboração de sua proposta e/ou
falha na execução dos serviços ou entrega dos produtos.

29.
29.1.

PROVA DE CONCEITO
Caso seja solicitado pela DPU, a licitante detentora da melhor proposta deverá entregar e
instalar amostra do produto, deixando-a em plenas condições operacionais para avaliação,
no prazo máximo de 15 (cinco) dias corridos, contados da convocação do Pregoeiro.

29.2.

A ausência de representante da licitante para dar início ao trabalho de instalação e
configuração da amostra em até 5 (cinco) dias corridos, contados da convocação do
Pregoeiro, será motivo de desclassificação da proposta.
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29.3.

O produto de amostra deverá ser instalado e configurado em ambiente a ser fornecido pela
Contratante.

29.4.

A licitante deverá apresentar pelo menos 1 (um) profissional especialista no produto para
acompanhar e orientar a avaliação da amostra.

29.5.

O produto de amostra apresentado será examinado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados do recebimento pelo Pregoeiro da comunicação formal da licitante de que o
produto de amostra está disponível para avaliação.

29.6.

A amostra será avaliada por comissão formada por 3 (três) servidores do órgão designados
para esta finalidade.

29.7.

Será desclassificada a proposta cuja amostra de produto não atenda aos requisitos exigidos
como nativos da solução, ou seja, aqueles que devem estar presentes na versão original do
produto, sem a necessidade de customização por meio de linguagem de programação, sendo
admitida apenas a configuração de parâmetros.

29.8.

29.9.

Não será aceita a proposta da licitante que:
a)

Tiver amostra rejeitada;

b)

Não entregar a amostra;

c)

Entregar a amostra, mas não a instalar no prazo estabelecido;

d)

Entregar e instalar a amostra, mas não a configurar no prazo estabelecido.

Não será aceita a proposta da licitante que não apresentar o profissional especialista para
acompanhar e orientar a avaliação da amostra.

29.10. A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto oriundo de
linha industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado em teste anterior
realizado pelo órgão.
29.11. Metodologia, formas de avaliação da qualidade e adequação da Solução de Tecnologia da
Informação às especificações funcionais e tecnológicas, observando:
a)

A primeira colocada deverá apresentar a documentação que será analisada pela
equipe de planejamento (integrantes técnico, requisitante e administrativo), aferindo
a qualidade e a aderência às especificações técnicas exigidas;
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b)

Os Requisitos Técnicos (especificação técnica detalhada da solução) serão avaliados
por meio de prospecto/documentação;

c)

Com o intuito de comprovação dos requisitos obrigatórios exigidos no Termo de
Referência haverá o confronto entre Proposta Comercial/prospecto ou manual do
fabricante da solução e os requisitos técnicos exigidos, e poderá haver na fase
licitatória a promoção de diligência conforme § 3º, inciso VI, art. 43, da Lei 8666/93;

d)

A qualidade da solução será avaliada em duas fases. A primeira avaliação será no
aceite preliminar e definitivo. A segunda fase de avaliação será durante a execução
contratual;

e)

A qualidade da solução na fase de execução contratual será avaliada pelos fiscais do
contrato que reportarão ao gestor possíveis falhas no atendimento dos requisitos pela
solução;

f)

Na fase contratual haverá somente o acompanhamento da execução dos serviços
pelos fiscais Técnico, Requisitante, Administrativo e pelo Gestor do contrato, que
eventualmente poderão solicitar da Contratada comprovação relativa ao serviço que
está sendo executado, além dos já previstos no item – Documentação mínima
exigida;

g)

A Contratante designará formalmente os Fiscais Requisitante, Técnico e
Administrativo para realizar a fiscalização contratual em todas as suas fases de
acordo com a Seção III da Instrução Normativa nº 04/2014-SLTI/MP, que trata da
Gestão do Contrato;

h)

Adoção

de

ferramentas,

computacionais

ou

não,

para

implantação

e

acompanhamento dos indicadores estabelecidos;
i)

Não há necessidade de utilização de ferramentas computacionais para aferição e
acompanhamento dos indicadores dos chamados de suporte e assistência técnica, que
são baseados na medição do tempo de resolução dos chamados.

j)

Origem e formas de obtenção das informações necessárias à gestão e à fiscalização
do contrato, conforme disposto na alínea "b" do inciso I do art. 19 da Instrução
Normativa nº 04/2014-SLTI/MP;

k)

A Contratante manterá os seus próprios registros e anotações referentes à solução
que servirão de base para a fiscalização contratual.
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l)

A diligências aplicáveis são as previstas conforme § 3º, inciso VI, art. 43, da Lei
8666/93.

30.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

30.1.

Designar formalmente, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, combinada com o art. 24 da
IN nº 4/2014, da SLTI/MP, representantes para gerenciar o contrato.

30.2.

Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, por
intermédio de profissional especialmente designado, ao qual caberá anotar em registro
próprio as falhas detectadas e as medidas corretivas necessárias.

30.3.

Encaminhar formalmente as demandas, por meio de Ordem de Serviço, de acordo com os
critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

30.4.

Exercer a fiscalização da execução do contrato, por meio de servidor especialmente
designado para este fim, independentemente do acompanhamento e controle exercido pela
Contratada.

30.5.

Examinar todos os produtos e serviços recebidos, antes de sua utilização, e decidir sobre a
sua aceitação ou rejeição.

30.6.

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo
com os termos do contrato assinado.

30.7.

Proporcionar todas as condições e prestar as informações necessárias para que a Contratada
possa cumprir com suas obrigações, dentro das normas e condições contratuais.

30.8.

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
preposto da Contratada.

30.9.

Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

30.10. Acompanhar a execução dos serviços objeto do Termo de Referência.
30.11. Notificar a contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
30.12. Glosar, em parte ou integral, o pagamento de serviços não aprovados pela fiscalização do
contrato e aplicar as respectivas penalidades.
30.13. Efetuar o pagamento devido pelos serviços efetuados, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências contratuais.
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31.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

31.1.

Manter atualizados seus dados cadastrais na Defensoria Pública da União.

31.2.

Credenciar devidamente o seu Preposto para representá-lo em todas as questões relativas a
execução do que fora contratado, de forma a garantir a presteza e a agilidade necessária ao
processo decisório e para acompanhar a execução dos serviços e realizar a interface técnica
e administrativa entre a Defensoria Pública da União e a Contratada, sem custo adicional.

31.3.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

31.4.

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

31.5.

Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

31.6.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;

31.7.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

31.8.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

31.9.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

31.10. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
disponibilizados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Termo de Referência;
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31.11. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos objetos deste
Termo de Referência, não podendo invocar, posteriormente, desconhecimento para
cobranças extras.
31.12. Comunicar a Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o
êxito e o cumprimento dos prazos de entrega, propondo as ações corretivas necessárias para
a execução dos mesmos.
31.13. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, observando as definições técnicas deste Termo
de Referência.
31.14. Atender às solicitações emitidas pela Fiscalização quanto ao fornecimento de informações
e/ou documentação.
31.15. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções que forem detectados durante a
vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente.
31.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
31.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
31.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
31.19. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas quando da sua assinatura.
31.20. Entregar os produtos e serviços dentro do prazo estipulado em sua proposta comercial.
32.

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
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32.1.

A estimativa de custos para a contratação do objeto deste TERMO DE

REFERÊNCIA foi realizada a partir de pesquisa de mercado, nos termos do preconizado
na Instrução Normativa n° 05 de 27 de junho de 2014, a qual se encontra inserida nos autos
do processo, em observância ao Inciso III do Art. 3º da Lei nº 10.520/2002.
33.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

33.1.

O recurso para cobrir a referida despesa, referente aos quantitativos da Defensoria Pública
da União, está contemplado conforme planilha a seguir:

Programa de Trabalho

PTRES

Natureza da Despesa
Investimento
Custeio

Total:
33.2.

Valor R$
6.665.617,01
2.041.668,36
R$

8.707.285,37

Conforme Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no seu Art.
7º, § 2o,

na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
34.

REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

34.1.

Os serviços contratados serão executados na forma de EXECUÇÃO INDIRETA POR
PREÇO UNITÁRIO, de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, art. 6º, VIII, “b”.

34.2.

O regime de empreitada por preço unitário justifica-se pela necessidade da Administração
em contratar os referidos serviços sob demanda, considerando o preço certo das unidades
determinadas no escopo dos serviços.

34.3.

Os serviços serão demandados de acordo com a necessidade da Defensoria Pública da
União, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO.

35.
35.1.

CRITÉRIOS E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA
As exigências de qualificação técnica têm como objetivo garantir a qualidade,
compatibilidade e confiabilidade das licitantes para a prestação dos serviços, evitando desta
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forma incalculáveis prejuízos para a Administração Pública, não podendo ser considerado
critério de restrição ao certame licitatório.
a) Invocando a Corte Superior de Justiça, citamos o julgado que corrobora o alegado:
" uando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome da
Q
empresa, não está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput, da Lei nº 8.666/93.
É de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente perseguição
ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a segurança
jurídica do contrato, mas também a consideração de certos fatores que
integram a finalidade das licitações, máxime em se tratando daquelas de
grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao
administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à pedra de
toque do ato administrativo – a lei – mas com dispositivos que busquem
resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de competência
estrutural, administrativa e organizacional duvidosa”. Recurso provido
(Resp. nº 44.750-SP, rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª T., DJ de 25.9.00)".
b) Cabe destacar a observação do Prof. Adilson Abreu Dallari:
“O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, e sua parte
final, referente a ‘exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’, revela que o
propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com
o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente,
mas sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de
condições para executar aquilo a que se propõe”.
c) Conveniente destacar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, inciso XXI,
a permissão das “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia de cumprimento das obrigações”.
35.2.

Comprovação de Capacidade Técnica
a) A participação das licitantes no certame está condicionada à comprovação da capacidade
de fornecimento do objeto licitado, considerando a natureza dos produtos. Para efeito de
comprovação de quantidades é permitido o somatório de contratos executados, não
havendo qualquer restrição quanto ao ano-base a ser considerado para o quesito. Assim,
a licitante pode optar por qualquer ano de seu histórico operacional para o atendimento
da exigência para habilitação.
b) A licitante deverá apresentar Atestado ou declaração de capacidade técnica, em seu nome,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Logística e Patrimônio

de produtos e licenças de software equivalentes às definidas no Apêndice A deste Termo
de Referência.
c) A licitante deverá apresentar Atestado ou declaração de capacidade técnica, em seu nome,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de
serviço de suporte técnico e atualização de licenças de software equivalentes às definidas
no Apêndice A deste Termo de Referência.
d) Apresentar declaração de que, à época da contratação, comprovará que é representante do
fabricante dos produtos cotados.
e) A licitante deverá apresentar comprovação habilitação dos fornecedores das soluções do
objeto em epigrafe parcerias habilitadas com fornecedores das soluções do objeto.
35.3.

Atestado(s) de Capacidade Técnica – Para comprovação de fornecimento de serviços
equivalentes ao objeto deste Termo de Referência.
a) Expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a
Licitante já forneceu Solução de Segurança e Proteção da Informação.
b) Comprovação de que a Licitante possui parceria com a(s) fabricante(s) e está autorizada
a fornecer soluções de segurança e proteção da informação e que está autorizada a
fornecer os produtos e serviços do objeto deste Termo de Referência.
c) Deverá(ão) ser obrigatoriamente emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado. Serão considerados para avaliação apenas os atestados acompanhados de cópias
dos respectivos contratos e aditivos.
d) Deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado e conter:
I.

Razão Social, CNPJ e endereço completo da empresa emitente;

II. Razão Social da Contratada;
III. Número e vigência do contrato;
IV. Objeto do contrato;
V. Descrição do trabalho realizado;
VI. Declaração de que foram atendidas as expectativas do cliente quanto ao cumprimento
de cronogramas pactuados;
VII. Local e data de emissão;
VIII.

Identificação do responsável pela emissão do atestado, cargo, contato

(telefone e correio eletrônico);
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IX. Assinatura do responsável pela emissão do atestado.
e) No caso de apresentação de atestado de empresas privadas, não serão considerados
aqueles apresentados por empresas participantes do mesmo grupo empresarial da
Contratada. Serão consideradas como de mesmo grupo, empresas controladas pela
Contratada, ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da
empresa emitente e da Contratada.
35.4. Documentos
a) Todos os documentos apresentados devem ser originais ou cópias autenticadas e ficarão
arquivados no processo.
b) Não serão aceitas cópias de documentos já autenticados anteriormente (cópia de cópia).
36.
36.1.

DA SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação pelo fato de que se trata da aquisição de equipamentos que são
entregues pelo fabricante já prontos e montados (hadware e software), e que não necessita
da intervenção ou complementação de outros atores, e que a instalação será efetuada pela
empresa Contratada que entregará toda a solução em funcionamento, e que posteriormente
deverá prestar a garantia de suporte e manutenção para a solução.

37.
37.1.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

38.
38.1.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Fiscalização do Contrato será responsável por:

38.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos itens contratados e anotar em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da
Contratada;
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38.1.2. Encaminhar a documentação comprobatória de descumprimento contratual para os setores
responsáveis e solicitar providências;
38.1.3. Analisar os recursos emitidos pela Contratada contra a aplicação de glosas;
38.1.4. Atestar a nota de cobrança encaminhada pela Contratada e encaminhá-la à área
administrativa para providências;
38.1.5. Acompanhar a execução dos serviços contratados;
38.1.6. Outras atividades que a legislação e normas definem sobre a fiscalização de contratos.
39.
39.1.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes
sanções:

39.1.1. Advertência.
39.1.2. Multa:
a) compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções;
b) compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da fatura
correspondente ao mês em que foi constatada a falta;
c) moratória, no percentual correspondente a 0,5 (meio por cento), calculada sobre o
valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez
por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;
d) moratória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão
do contrato.
39.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir à Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo
da sanção aplicada de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar.
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39.1.4. As sanções previstas no subitem 39.1.1, poderão ser aplicadas juntamente com as sanções
previstas no subitem 39.1.2, facultada a defesa prévia da Contratada, em processo próprio
de penalidade.
39.1.5. A sanção estabelecida no subitem 39.1.3 é de competência exclusiva do Ministro de Estado,
facultada a defesa da Contratada, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
39.1.6. No caso de aplicação das sanções estabelecidas nos subitens acima, assim são definidas as
possíveis faltas cometidas pela Contratada:
a) Faltas leves: puníveis com a aplicação de penalidade de advertência e multas,
caracterizando-se pela inexecução parcial de deveres de pequena monta, assim
entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços da
Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica
inviabilizada;
b) Faltas graves: puníveis com a aplicação das penalidades de advertência e multas,
caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam
prejuízos aos serviços da Administração, inviabilizando total ou parcialmente a
execução do contrato, notadamente em decorrência de conduta culposa da Contratada;
c) Faltas gravíssimas: puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento
de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo prazo
de até 2 (dois) anos, caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das obrigações
que acarretam prejuízos relevantes aos serviços da Administração, inviabilizando a
execução do contrato em decorrência de conduta culposa ou dolosa da Contratada.
Conforme disposto no inciso III, Art. 87 da Lei 8.666 de 1993. Declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

39.1.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela Defensoria Pública da União.
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39.1.8. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal ou do crédito existente da
Defensoria Pública da União em relação à Contratada.
39.2.

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado.

39.3.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no caso da aplicação da
penalidade descrita no subitem 39.1.3, a Contratada deverá ser descredenciada por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste subitem e das demais cominações legais.

39.4.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

39.5.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:

39.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
39.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
39.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
39.6.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.

39.7.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

39.8.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pública prevista no inciso III, art. 87 da Lei 8.666 de 1993.

40.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS DA
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

40.1.

Pertence a Defensoria Pública da União, nos termos do artigo 111 da Lei nº 8.666/93 c/c o
art. 4º da Lei nº 9.609/1998, o direito patrimonial e a propriedade intelectual das
informações e dados armazenados nos equipamentos e acessados pelos programas de
computador que serão fornecidos e os resultados produzidos em consequência deste Termo
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de Referência, entendendo-se por resultado, quaisquer estudos, relatórios, descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, fluxogramas e documentação
didática, em papel ou em mídia eletrônica.
40.2.

Pertencem à Contratada os direitos autorais e propriedade intelectual dos softwares
fornecidos na solução para atendimento do objeto do Termo de Referência.

40.3.

Não será permitida a cessão, citação ou qualquer referência pública a nenhum dos trabalhos
realizados com a exceção dos autorizados pela Contratante.

40.4.

A Contratada responderá por qualquer demanda em relação aos direitos patrimoniais dos
seus empregados, não havendo qualquer responsabilidade da Contratante e, no caso
eventual de imputação de responsabilidade à Defensoria Pública da União na via judicial, a
Contratada arcará com o pagamento dos valores.

41.
41.1.

LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DO OBJETO
Local da Execução dos Serviços e Entrega dos Produtos – Sede da Defensoria Pública da
União – Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Torre C – Asa Norte – Brasília/DF.

42.

PRAZO DE EXECUÇÃO

42.1.

Início da Execução dos Serviços – A partir da data de assinatura do contrato.

42.2.

Prazo para Entrega dos Produtos e Serviços – Deverão seguir os prazos estabelecidos no
item 22 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

43.
43.1.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
A transferência de conhecimento é uma condição essencial às contratações de serviços
técnicos especializados dessa forma faz-se necessário que a contratação contenha
ferramentas para capacitação dos servidores acerca dos trabalhos realizados bem como dos
conhecimentos utilizados para o desenvolvimento das soluções propostas. A Contratada
deverá ainda fornecer treinamentos para a equipe da DPU de modo a atender as demandas
específicas para a operação dos serviços contratados;

43.2.

A independência da DPU frente à Contratada é condição primordial para a contratação e,
portanto, todas as soluções propostas deverão ser operacionais a partir da própria estrutura
do órgão;
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43.3.

Tanto a transferência de conhecimento como a de tecnologia se dará de forma gradativa e
cotidiana a todos os servidores envolvidos na utilização dos serviços a serem contratados.
Porém, podem ser utilizados outros meios de transferência como, por exemplo: palestras e
confecção de manuais.

44.
44.1.

REUNIÕES DE ALINHAMENTO
Deverá ser realizada reunião de alinhamento com o objetivo de identificar as expectativas,
nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e
Apêndices, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços.

44.2.

Deverão participar dessa reunião, no mínimo o Gestor do Contrato na DPU e o Preposto da
CONTRATADA.

44.3.

A reunião realizar-se-á na DPU em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura
do Contrato, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato da DPU.

44.4.

Nessa reunião a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu Preposto, por meio de
Ofício de designação.

44.5.

Todos os entendimentos da reunião de alinhamento deverão constar da Ata de reunião a ser
lavrada pelo Gestor do Contrato na DPU e assinada por todos os participantes.

44.6.

A CONTRATADA cumprirá as instruções complementares da DPU quanto à execução e
horário de realização do serviço, permanência e circulação de seu (s) técnico (s) nas
dependências da DPU.

45.
45.1.

PROPOSTA DE PREÇOS
Na cotação dos preços deverão ser considerados os custos de todos os recursos necessários
ao completo atendimento ao objeto, tais como despesas com pessoal (salários, férias,
encargos, benefícios, seleção, treinamento de pessoal, outras), licenças de uso de software,
base de conhecimento e deslocamentos (diárias, passagens e outros) de modo a garantir os
serviços sejam executados dentro dos prazos definidos.

45.2.

A cotação dos preços ficará sob a responsabilidade da empresa que deve apresentar o seu
próprio levantamento de serviços e de preços.

45.3.

A proposta deverá ser assinada por proprietário, sócio ou preposto da empresa, com poderes
para tal, instituídos em instrumento de procuração pública ou particular; tudo devidamente
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comprovado com a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, inclusive do
documento de identidade do outorgante e do outorgado, se for o caso.
45.4.

A proposta de preços deverá conter no mínimo:
a) A razão social da empresa Contratada, endereço completo, número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda.
b) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos, todos os custos e
despesas de qualquer natureza. Na falta de tal declaração, será considerada como inclusa
nos preços toda e qualquer despesa;
c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no Edital. Na falta de tal informação será considerado aceito o prazo
citado nesta alínea.
d) Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, para efeito de
pagamento. Na falta de tal informação, a Administração poderá solicitá-la em outro
momento.
e) Número de telefone e fax, em Brasília/DF ou número 0800 e o e-mail (correio eletrônico),
onde poderão ser efetuados os contatos necessários durante o período de vigência do
contrato.

45.5.

A Contratada deverá seguir o modelo de proposta de preços estabelecido no APÊNDICE C
deste Termo de Referência.

45.6.

FORMA DE PAGAMENTO

45.7.

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da data da emissão do Termo
de Recebimento Definitivo, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada por servidor devidamente designado, conforme disposto no art. 67 e 73 da Lei nº
8.666/93.

45.8.

A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, junto com sua Nota
Fiscal/Fatura, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Logística e Patrimônio

45.9.

A documentação de cobrança não aceita pela Defensoria Pública da União será devolvida
à Contratada para a devida correção, com as informações que motivaram sua rejeição pela
fiscalização.
a)

Caso a Contratada não faça as correções apontadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, incidirá nas sanções previstas no contrato;

b)

A devolução da documentação de cobrança não aprovada pela Defensoria Pública da
União não servirá de motivo para que a Contratada suspenda a execução dos serviços.

45.10. É vedada a antecipação de pagamento, nos termos do art. 38 do Decreto nº 93.872, de
23/12/1986.
45.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, §
3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
45.12. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
45.13. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
45.13.1.

Não produziu os resultados acordados;

45.13.2.

Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade

mínima exigida;
45.13.3.

Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
45.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
45.15. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
45.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
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sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério da contratante.
45.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.
45.18. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.
45.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto
ao SICAF.
45.20. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.
45.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
45.22. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
45.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

46.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

46.1.

O pagamento deverá seguir o seguinte cronograma:
CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO – LOTE 1
Item
1
2

3

4

5

6

7

Evento
Assinatura do contrato.

Data

Percentual
A Pagar
0% (ZERO)

Dia X
Dia D1, sendo D1 conforme
Reunião Inicial – Plano de Inserção
demanda da
0% (ZERO)
CONTRATANTE
CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO – ITENS 1,3,5,7,9,11,13,15
Dia D2, sendo D2 conforme
Emissão OS – Ordem de Serviço
demanda da
0% (ZERO)
CONTRATANTE
Entrega do licenciamento, aceitação e
emissão do Termo de Recebimento
Definitivo – TRD da entrega das licenças e D2 + Tempo definido na
100% (Cem %)
execução integral do “Serviço de Instalação emissão da OS.
da
solução”,
conforme
serviços
especificados no apêndice “B”.
CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO – ITENS 2,4,6,8,10,12,14
Dia D3, sendo D3 conforme
Emissão OS – Ordem de Serviço
demanda da
0% (ZERO)
CONTRATANTE
D3 + 30 dias e
100% (Cem %) de
Prestação contínua e mensal dos serviços de
sucessivamente em
1/12 avos do valor
suporte e garantia
períodos de 30 dias.
total anual do item
Ao término do período de garantia de 12
meses deve-se emitir o Termo de No término da prestação
0% (ZERO)
Recebimento Definitivo – TRD da ordem de do serviço
serviço.

47. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
47.1.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta, e não há dedicação de mão de obra exclusiva.

47.2.

Os profissionais e representantes da CONTRATADA não terão nenhum vínculo
empregatício com a DPU, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, infortunística do trabalho,
fiscal, comercial e outras correlatas, as quais a CONTRATADA se obriga a saldar na época
devida.
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47.3.

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIOS OU COOPERATIVAS

47.4.

É vedada a participação de empresas constituída na forma de consórcio ou cooperativas.

47.5.

A vedação justifica-se pelo fato de que se trata da aquisição de equipamentos que são
entregues pelo fabricante já prontos e montados (hadware e software), e que não necessita
da intervenção ou complementação de outros atores, e que a instalação será efetuada pela
empresa Contratada que entregará toda a solução em funcionamento, e que posteriormente
deverá prestar a garantia de suporte e manutenção para a solução.

48. VIGÊNCIA DO CONTRATO
48.1.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua
assinatura.

48.2.

Nos termos do preconizado no art. 57, II, da Lei n° 8666/93, os itens 12, 13 e 14 – Lote 1
deste Termo de Referência, poderão, por interesse da Administração, ser prorrogados por
iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses.

48.3.

A prorrogação da vigência contratual está condicionada à conveniência e à oportunidade da
Contratante e à manutenção das condições que ampararam a presente contratação,
especialmente a inexistência de fatos impeditivos à habilitação e a regularidade da situação
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

49. DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL
49.1.

A Contratada deverá apresentar num prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos antes do
término de seu contrato, um plano para transferência de conhecimentos e tecnologias para
a próxima empresa que vier a substituí-la ou para servidores da Contratante. Este plano
deverá conter, pelo menos, a revisão de toda a documentação gerada de todos os serviços
prestados, acrescido de versões finais de manuais ou documentação dos produtos
adquiridos, outros documentos que, não sendo artefatos previstos em Metodologia, sejam
adequados ao correto entendimento do serviço executado.

50. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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50.1.

A ata de registro de preços advinda da presente contratação terá validade de 1 (um) ano,
nos termos do Artigo 12 do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, sem a possibilidade
de prorrogação.

51. GARANTIA FINANCEIRA DO CONTRATO
51.1.

A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do total Contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste Termo de Referência, conforme
disposto no $3º, Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período
a critério da Administração.

51.2.

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
o máximo de 2% (dois por cento).

51.3.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

51.4.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

51.5.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela Contratada.
51.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008.
51.7.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.
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51.8.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 08
(oito) dias úteis, contados da data em que for notificada.

51.9.

A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
a) Caso fortuito ou força maior;
b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
c) Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administração;

d) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.
51.10. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas neste item.
51.11. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias
decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos
de trabalho.
51.12. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até o fim do
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá utilizar o
valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de
serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados
na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°
2, de 2008, conforme obrigação assumida pela contratada.
51.13. Será considerada extinta a garantia:
a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as cláusulas do contrato;
b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação.

52. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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52.1.

Com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser
promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido
estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem
como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do
disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da lei nº 8.666/93.

53. DO REAJUSTE
53.1.

O reajuste de preços do contrato será anual, de acordo com a legislação vigente em especial
o Decreto nº 1.054, de 7/2/1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 10/4/1994, Lei nº 9.069,
de 29/6/1995, e a Lei nº 10.192, de 14/2/2001, ou em conformidade com outra norma que
vier a ser editada pelo poder público, com base na variação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
ou, na sua falta, ao que vier a lhe substituir, utilizando-se da seguinte fórmula:
R = VI – Io, onde:
Io
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;
I = Índice relativo à data do reajuste;
Io = Índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada
para entrega da proposta na licitação.

54. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
54.1.

A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de
Pregão Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da (o):
a) Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 - Dispõe sobre a capacitação e competitividade
do setor de informática e automação, e dá outras providências;
b) Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências;
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c) Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e
dá outras providências;
d) Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001 - Regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF;
e) Decreto no 7.174, de 12 de maio de 2010 - Regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta,
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações
sob o controle direto ou indireto da União;
f)

Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012 - Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21

de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração
pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração
Pública – CISAP;
g) Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
h) Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 - Dispõe sobre regras
e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não;
i)

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre os

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências;
j)

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 4, de 11 de setembro de 2014 - Dispõe sobre o

processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes
do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder
Executivo Federal. (Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, de 12 de janeiro de
2015);
k) Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 6, de 23 de dezembro de 2013 - Altera a Instrução
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, e seus Anexos I, III, IV, V e VII e inclui o Anexo
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VIII; e demais legislação pertinente e, ainda, pelo estabelecido no presente documento e
seus anexos.

55.

DISPOSIÇÕES GERAIS

55.1.

Dúvidas e Esclarecimentos

55.1.1. Secretaria de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública da União através dos
telefones 61 3318-4387 ou pelo correio eletrônico: sti@dpu.gov.br
56.

INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERÊNCIA OS SEGUINTES APÊNDICES:

56.1.

Apêndice “A” – Especificação Técnica Detalhada da Solução

56.2.

Apêndice “B” – Catálogo de Serviços

56.3.

Apêndice “C” – Modelo de Proposta de Preços

56.4.

Apêndice “D” - Modelo de Declaração de Vistoria

56.5.

Apêndice “E” - Modelo de Declaração de Recusa de Vistoria

56.6.

Apêndice “F” – Modelo de Ordem de Serviços
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O presente Termo de Referência está de acordo com as necessidades da Coordenação de
Infraestrutura Tecnológica da Secretaria de Tecnologia da Informação, é tecnicamente adequado,
indica a viabilidade da contratação e contém os elementos e sugestões quanto à forma da
contratação, estando a necessidade dos serviços prevista no Plano Diretor de Tecnologia da
Informação da Defensoria Pública da União.

Brasília-DF,

de

___________________________________
INTEGRANTE REQUISITANTE
XXXX/DPU

de 2017.

___________________________________
INTEGRANTE TÉCNICO
XXXX/DPU

___________________________________
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
XXXX/DPU

Aprovação Técnica da Contratação
O presente Termo de Referência é tecnicamente adequado, indica a viabilidade da
contratação proposta e contém os elementos necessários à composição do processo licitatório para
a contratação e foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – Secretaria de
Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão, pelo que recomendo a sua realização.
A contratação proposta está prevista no Planejamento Estratégico (PE) e no Plano Diretor
de Tecnologia da Informação (PDTI) conforme definições constantes do item 4 do Documento
Oficial de Demanda (DOD), subitem 4.4 do Planejamento da Contratação e subitem 2.19 deste
Termo de Referência.

Brasília-DF,

de

de 2017
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Osmar Quirino da Silva
Secretário de Tecnologia da Informação

Aprovação Administrativa da Contratação

Tendo em vista o rigor técnico do Planejamento da Contração e deste Termo de Referência,
bem como os pareceres favoráveis das áreas Requisitante, Técnica e Negocial, APROVO o Termo
de Referência e AUTORIZO o início dos procedimentos necessários para a contratação proposta.
Brasília-DF,

de

de 2017

Liana Lidiane Pacheco Dani
Secretário-Geral Executivo Substituto
-------------- FIM DO TERMO DE REFERÊNCIA ----------
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APÊNDICE “A”

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DA SOLUÇÃO

OBJETIVO DO DOCUMENTO:
Este documento tem por objetivo detalhar os requisitos técnicos mínimos dos
produtos listados necessários para a contratação de empresa especializada para
Fornecimento de licença de uso, sua respectiva manutenção e suporte técnico em ambiente
corporativo da Solução de Segurança e Gerenciamento Seguro da Informação e Solução
integrada Segurança Digital com conceito de blindagem do domínio web, incluindo a
prestação de serviços técnicos especializados, operação, fornecimento da aquisição e
manutenção, baseado nas soluções de mercado com foco na monitoração e proteção da
segurança tecnológica, por conseguinte em sua implantação, configuração, garantia, suporte
e transferência de conhecimento para atendimento das necessidades da Defensoria Pública
da União – DPU, conforme especificações técnicas do Termo de Referência ao qual este é
um apêndice.
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DESCRIÇÃO
Solução de Proteção de Estação de Trabalho, Servidores e Mensageria
Gateway de Segurança WEB
Proteção de Dados em Servidores Críticos
Solução de Criptografia
Solução para Prevenção de Ataques Direcionados
Solução de Identificação Forte de Dispositivos
Solução de Segurança da Informação e Monitoramento do Acesso a
Aplicações Web com Recursos Avançados de Combate a Fraudes
Serviços de Manutenção evolutiva e Atualizações
Unidade de Serviço Técnico (Operação Assistida)

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria de Logística e Patrimônio

DETALHAMENTO TÉCNICO DOS PRODUTOS:
1.1.

Solução de Proteção de Estação de Trabalho, Servidores e Mensageria – A solução para
"Proteção de Estação de Trabalho, Servidores e Mensageria", deve combinar Antivírus com
uma prevenção avançada contra ameaças, IPS / IDS, Firewall, Reputação, visando fornecer
uma defesa contra malware para laptops, desktops e servidores. Integrando tecnologias de
segurança essenciais em um único agente e console de gerenciamento, acarretando no
aumento da proteção.

1.1.1. O Software de Proteção do Endpoint deve ter a capacidade de implementar, no mínimo, as

seguintes funcionalidade:
Reputação de Arquivos seja local;
IPS de Próxima Geração (Next Generation IPS);
Proteção de Navegadores (Browser Protection);
Aprendizado de Máquinas (Machine Learning);
Análise Comportamental (Behavioral Analysis);
Mitigação da Exploração de Memória (Memory Exploit Mitigation);
Controle de Aplicações (Application Control);
Controle de Dispositivos (Device Control);
Emulação para Malware (Emulation for Malware);
Mitigação de Exploração de Vulnerabilidades em aplicações conhecidas (Exploit Mitigation).
1.1.2. O Software de Proteção dos Endpoints deve ter a funcionalidade específica de impedir as

técnicas de manipulação e randomização de memória impossibilitando a exploração de
vulnerabilidades em aplicações, para no mínimo Adobe PDF, Flash, Java e Navegadores
(Internet Explorer, Chorme e Firefox);
1.1.3. O Software de Proteção do Endpoint deve ter a capacidade de impedir os ataques

direcionados mesmo que utilizando as vulnerabilidades de dia zero, mitigando no mínimo
os conhecidos comportamentos de exploração de vulnerabilidades:
SEHOP - Structured Exception Handler Overwrite Protection;
Heap Spray (Exploits que iniciam através do HEAP);
Java Exploit Protection;
1.1.4. O Software de Proteção do Endpoint deve ter a capacidade de bloquear exploits que

trabalham em nível de “shell code”, assim como, implementar a funcionalidade de “virtual
patching” para as aplicações;
1.1.5. O Software de Proteção do Endpoint deve ter a capacidade de implementar integração entre

a gerência central com plataformas de terceiros, possibilitando no mínimo:
Capturas de Login e Logout na Gerencia Central;
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Captura dos detalhes das máquinas protegidas;
Captura dos detalhes de Domínios implementados pelo software;
Captura dos detalhes de Grupos implementados pelo software;
Captura da lista de “Fingerprint” de aplicações (Blacklisting);
Captura da atualização da lista de “Fingerprint” de aplicações (Blacklisting);
Captura dos detalhes das políticas aplicadas;
Captura das atualizações dos detalhes das políticas aplicadas;
Captura da lista dos usuários administradores da solução;
Criação de novos administradores da solução;
Capacidade de mover clientes de endpoints entre grupos lógicos.
1.1.6. O Software de Proteção do Endpoint deve ter a capacidade de receber instruções de comando

e ações diretamente do módulo de proteção contra ataques de APT (Advanced Persistent
Threats), sem a necessidade de interpretação pelo gerenciador do endpoint, possibilitando
ações mais rápidas, assertivas e minimizando falsos positivos;
1.1.7. A Solução de Proteção deve ter a capacidade de implementar técnicas de EDR (Endpoint

Detection and Response), possibilitando detecção e investigação nos endpoints com
atividades suspeitas;
1.1.8. O software de proteção deve ter a capacidade de implementar a funcionalidade de “Machine

Learning” utilizando como fonte de aprendizado a rede de inteligência do fabricante,
correlacionando no mínimo as seguintes técnicas de proteção com os vetores de ataques,
identificando não somente os aspectos maliciosos, como também as características de boa
pontuação.
Exploração de navegadores com reputação de URL;
Websites infectados com reputação de URL;
Office Exploits com reputação de URL;
Arquivos anexos com reputação de arquivos;
Download de arquivos com reputação de arquivos;
Instalação de software com as técnicas de SAPE – Static Attribute Protection Engine;
Instalação de software com as técnicas de Malheur;
Cópia de arquivos com as técnicas de SAPE – Static Attribute Protection Engine;
Cópia de arquivos com as técnicas de Malheur;
Execução do instalador de software com classificação comportamental do instalador (boa e ruim);
Execução do malware de software com classificação comportamental do instalador (boa e ruim);
A funcionalidade de “Machine Learning” deve trabalhar baseado no mínimo nas seguintes
premissas:
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•

Atualização da base de reputação das URL’s com a periodicidade
mínima de 2,5 horas;

•

Bloqueio de URL’s de má reputação;

•

Bloqueio das instruções de “Command & Control”;

•

Atualização da base de reputação de Arquivos com a periodicidade
mínima de 2,5 horas;

•

Bloqueio das
desconhecidos;

•

Prevenção de Falso Positivos;

•

Bloqueio de malwares desconhecidos e suas variantes;

•

Implementar a classificação comportamental dos arquivos;

•

“Aprendizado” a partir dos indicadores de compromisso (IoC).

ameaças

polimorfas

mesmo

que

arquivos

1.1.9. A Solução de Proteção de Estação de Trabalho, Servidores e Mensageria deve ter a

capacidade de implementar uma análise em tempo real correlacionando entre:
Veredicto das análises entre usuários da plataforma de segurança do mesmo fabricante;
Arquivos de softwares mundialmente espalhados na rede mundial de computadores;
Sites Web mundialmente espalhados pela rede mundial de computadores.
1.1.10. Deverá apartir do Software de Proteção do Endpoint, implementar a emulação em um

ambiente virtual (local) possibilitando detectar e impedir as técnicas de evasão de detecção,
mesmo que utilizando polimorfismo no seu empacotamento;
1.1.11. A Emulação para Malware deve ser suportada para as plataformas Windows (32 e 64 bits) e

Linux (64 bit);
1.1.12. O Gerenciamento deve comtemplar as seguintes funcionalidades:

Ter administração centralizada por console único de gerenciamento;
Ter acesso a console de gerenciamento via tecnologia Web (HTTP e HTTPS);
Estabelecer uma correlação de eventos entre os softwares gerenciados, possibilitando priorização
nas ações tomadas.
1.1.13. As características mínimas que o Console de Gerenciamento deve possuir são:

Administração centralizada por console único de gerenciamento;
Ter as configurações do Antivírus, AntiSpyware, Firewall, Proteção Contra Intrusos, controle de
Dispositivos e Controle de Aplicações deverão ser realizadas para maquinas físicas e
virtuais através da mesma console;
A solução deverá funcionar com agente único na estação de trabalho e servidores físicos e virtuais
a fim de diminuir o impacto ao usuário final;
Mecanismo de comunicação (via push) em tempo real entre servidor e clientes, para entrega de
configurações e assinaturas;
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Mecanismo de comunicação randômico (via pull) em tempo determinado pelo administrador entre
o cliente e servidor, para consulta de novas configurações e assinaturas evitando
sobrecarga de rede e servidor;
Permitir a divisão lógica dos computadores, dentro da estrutura de gerenciamento, em sites,
domínios e grupos, com administração individualizada por domínio;
O servidor de gerenciamento deverá possuir compatibilidade para instalação nos sistemas
operacionais Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2 ou superior;
O servidor de gerenciamento deverá possuir compatibilidade para instalação em sistemas
operacionais 32-bit e 64-bit suportando ambiente virtual VMWARE e Microsoft;
Possuir integração com LDAP, para importação da estrutura organizacional e autenticação dos
Administradores;
Possibilidade de aplicar regras diferenciadas baseando na localidade lógica da rede;
Permitir que a localidade lógica da rede seja definida pelo conjunto dos seguintes itens:
•

IP e range de IP;

•

Endereço de Servidores de DNS, DHCP e WINS;

•

Conexão com o servidor de gerência;

•

Conexões de rede como VPN, Ethernet, Wireless e Modem.

Possibilidade de aplicar regras diferenciadas por grupos de usuários e maquinas;
O servidor de gerenciamento deverá permitir o uso de banco de dados relacional Microsoft SQL
Server nas versões 2005, 2008, 2012 e 2014;
Possuir a funcionalidade e recursos para a criação e agendamento periódicos de backups da base
de dados ou fornecer uma ferramenta para tal finalidade;
Permitir a opção instalação de Servidores de Gerenciamento adicionais fornecendo assim a
possibilidade de trabalhar em modo de Load Balance e Failover.
Possuir na solução replicação nativa do Banco de Dados entre os Servidores de Gerenciamento
com opção de customização do conteúdo à ser replicado (Assinaturas, Pacotes de
Instalação, Políticas e Logs);
Possibilidade de instalação dos clientes em servidores, estações de trabalho e maquinas
virtualizadas de forma remota via console de gerenciamento com opção de remoção
de soluções previamente instaladas;
Permitir a instalação remota do software por Group Policy (GPO), Web e via console de
gerenciamento;
Descobrir automaticamente as estações da rede que não possuem o cliente instalado;
Fornecer ferramenta de pesquisa de estações e servidores da rede que não possuem o cliente
instalado com opção de instalação remota;
Fornecer atualizações do produto e das definições de vírus e proteção contra intrusos;
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A console de gerenciamento deve permitir travar as configurações por senha nos clientes
servidores e estações físicos e virtuais definindo permissões para que somente o
administrador possa alterar as configurações, desinstalar ou parar o serviço do cliente;
A console de gerenciamento deve permitir ao administrador travar separadamente os itens e cada
subitens de acesso as configurações do cliente;
Capacidade de criação de contas de usuário com diferentes níveis de acesso de administração e
operação;
Instalação e atualização do software sem a intervenção do usuário;
Possibilidade de configurar o bloqueio da desinstalação, desabilitar o serviço do cliente, importar
e exportar configurações e abrir a console do cliente, por senha;
Suportar redirecionamentos dos logs para um servidor de Syslog;
Utilizar os protocolos HTTP e HTTPS para comunicação entre console de gerenciamento e o
cliente gerenciado.
1.1.14. A Atualização de Vacinas deve possuir minimamente as seguintes características:

Atualização incremental, remota e em tempo-real, da vacina dos Antivírus mecanismo de
verificação (Engine) dos clientes da rede;
Permitir criar planos de distribuição das atualizações via comunicação segura entre cliente e
Servidores de Gerenciamento, Site do fabricante, Via Servidor de atualização interno
e podendo eleger qualquer cliente gerenciado para distribuição das atualizações;
Permitir eleger qualquer cliente gerenciado como um servidor de distribuição das atualizações
com opção de controle de banda, quantidades de definições e espaço em disco
utilizado, podendo eleger mais de um cliente para esta função;
Atualização remota e incremental da versão do software cliente instalado;
Nas atualizações das configurações e das definições de vírus não poderá utilizar login scripts,
agendamentos ou tarefas manuais ou outros módulos adicionais que não sejam parte
integrante da solução e sem requerer reinicialização do computador ou serviço para
aplicá-la;
Atualização automática das assinaturas dos servidores de gerenciamento e clientes via Internet,
com periodicidade mínima diária;
Capacidade de voltar qualquer vacina e assinatura anterior armazenadas no servidor, utilizando
opção e comando do Console podendo utilizar a arquitetura de grupos lógicos da
console;
Um único e mesmo arquivo de vacina de Vírus para todas as plataformas Windows e versões do
antivírus.
1.1.15. A Quarentena deve possuir minimamente as seguintes funcionalidades:

Possuir funcionalidades que permitam o isolamento (área de quarentena) de arquivos
contaminados por códigos maliciosos que não sejam conhecidos ou que não possam
ser reparados em um servidor central da rede;
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Forma automática de envio dos arquivos da área de isolamento central para o fabricante via
protocolo seguro, onde este será responsável por gerar a vacina, automaticamente, sem
qualquer tipo de intervenção do administrador. Recebimento utilizando o mesmo
método e aplicação da vacina recém-criada nas estações infectadas.
Possibilidade de adicionar manualmente arquivos na quarentena do cliente com opção de
restrições na console de gerenciamento;
Rastreamento agendado contra vírus com a possibilidade de selecionar uma máquina ou grupo de
máquinas para rastrear com periodicidade mínima diária;
Rastreamento remoto contra vírus com a possibilidade de selecionar uma máquina ou grupo de
máquinas para rastrear;
1.1.16. O Cliente Gerenciado deve minimamamente:

Ter a capacidade de compor de forma nativa com a solução de APT do mesmo fabricante, sem a
necessidade da implementação de scripts, utilizando apenas configurações realizadas
no console padrão do produto;
Suportar máquinas com arquitetura 32-bit e 64-bit;
O cliente para instalação em estações de trabalho deverá possuir compatibilidade com no mínimo
os sistemas operacionais:
•

Windows 2008, 2008 R2;

•

Windows 2012;

•

Windows 7, 8, 10;

•

Red Hat Enterprise Linux;

•

Debian;

•

SUSE Linux Enterprise (server e desktop);

•

Ubuntu.

O cliente para instalação em servidores deverá possuir compatibilidade com no mínimo os
sistemas operacionais:
•

Windows 2008, 2008 R2;

•

Windows Server 2012, 2012 R2;

•

Windows 7;

Possuir certificação FIPS 140-2.
1.1.17. A Funcionalidade de Firewall, Detecção e Proteção de Intrusão (IDS\IPS) deve possuir

minimamente as funcionalidades:
Suporte aos protocolos TCP, UDP e ICMP;
Reconhecimento dos tráficos DNS, DHCP e WINS com opção de bloqueio;
Possuir proteção contra exploração de buffer overflow;
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Possuir proteção contra ataques de Denial of Service (DoS), Port-Scan e MAC Spoofing;
Possibilidades de criação de assinaturas personalizadas para detecção de novos ataques;
Possibilidade de agendar a ativação da regra de Firewall;
Possibilidade de criar regras diferenciadas por aplicações;
Possibilidade de reconhecer automaticamente as aplicações utilizadas via rede baseado no
fingerprint do arquivo;
Proteger o computador através da criação de uma impressão digital para cada executável existente
no sistema, para que somente as aplicações que possuam essa impressão digital
executem no computador;
Funcionalidade de Whitelist e Blacklist para o recurso de Impressão digital para os executáveis,
possibilitando bloquear todos os executáveis da lista ou só liberar os executáveis da
lista;
Permitir criação de zona confiável, permitindo que determinados IPs, protocolos ou aplicações se
comuniquem na rede;
Bloqueio de ataques baseado na exploração da vulnerabilidade;
Gerenciamento integrado à console de gerência da solução.
1.1.18. As Funcionalidades de Antivírus e AntiSpyware deve possuir minimanate:

Proteção em tempo real contra vírus, trojans, worms, spyware, adwares e outros tipos de códigos
maliciosos.
Proteção anti-spyware deverá ser nativa do próprio antivírus, ou seja, não dependente de plugin
ou módulo adicional;
As configurações do anti-spyware deverão ser realizadas através da mesma console de todos os
itens da solução;
Permitir a configuração de ações diferenciadas para cada subcategoria de riscos de segurança
(Adware, Discadores, Ferramentas de hacker, Programas de brincadeiras, Acesso
remoto, Spyware, Trackware e outros);
Permitir a configuração de duas ações, primária e secundária, executadas automaticamente para
cada ameaça, com as opções de: somente alertar, limpar automaticamente, apagar
automaticamente e colocar em quarentena;
Permitir a criação de listas de exclusões com informação da severidade, impacto e grau de
remoção da ameaça nos níveis baixos, médio ou alto, onde os riscos excluídos não
serão verificados pelo produto;
Permitir que verificação das ameaças da maneira manual, agendada e em Tempo-Real detectando
ameaças no nível do Kernel do Sistema Operacional fornecendo a possibilidade de
detecção de Rootkits;
Implementar intervalos de tempo para início de verificações agendadas de forma a reduzir impacto
em ambientes virtuais.
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Possuir funcionalidades que permitam o isolamento (área de quarentena) de arquivos
contaminados por códigos maliciosos que não sejam conhecidos ou que não possam
ser reparados no cliente;
Possuir funcionalidades que permitam a inclusão manual em isolamento (área de quarentena) de
arquivos a serem enviados e vistoriados pelo centro de pesquisa do fabricante.
Permitir configurar ações a serem tomadas na ocorrência de ameaças, incluindo Reparar, Deletar,
Mover para a Área de Isolamento e Ignorar;
Verificação de vírus nas mensagens de correio eletrônico, pelo antivírus da estação de trabalho,
suportando clientes Outlook e POP3/SMTP;
Possuir funcionalidades que permitam a detecção e reparo de arquivos contaminados por códigos
maliciosos mesmo que sejam compactados por ZIP, LHA e ARJ, tendo como
abrangência até o 10º (décimo) nível de compactação;
Capacidade de detecção em tempo real de vírus novos, desconhecidos pela vacina com opção da
sensibilidade da detecção (baixo, médio e alto);
Capacidade de remoção automática total dos danos causados por spyware, adwares e worms,
como limpeza do registro e pontos de carregamento, com opção de terminar o processo
e terminar o serviço da ameaça no momento de detecção;
A remoção automática dos danos causados deverá ser nativa do próprio antivírus, ou seja, não
dependente de plugin, execução de arquivo ou módulo adicional;
Capacidade de identificação da origem da infecção, para vírus que utilizam compartilhamento de
arquivos como forma de propagação informando nome ou IP da origem com opção de
bloqueio da comunicação via rede;
Possibilidade de bloquear verificação de vírus em recursos mapeados da rede, por senha;
Criar uma cópia backup do arquivo suspeito antes de limpá-lo;
Gerenciamento integrado à console de gerência da solução;
Possibilitar a criação de um disco (CD ou DVD) inicializável para verificação e remoção de
ameaças sem a necessidade de carregar o Sistema Operacional do cliente.
Capacidade de executar varreduras em tempo real (real-time) contra-ataques dirigidos à
vulnerabilidades do navegador (browser);
Possuir funcionalidades de otimização de scans em ambientes virtuais, contemplando os
virtualizadores VMWare e Microsoft, com diferenciação automática entre máquinas
físicas e virtuais, possibilitando aplicar as funcionalidades específicas para as
máquinas virtuais;
Possuir funcionalidades de otimização de scans em ambientes virtuais, contemplando os
virtualizadores VMWare e Microsoft, com diferenciação automática entre máquinas
físicas e virtuais, possibilitando aplicar funcionalidades de proteção antivírus e
antispyware, heurística e reputação de arquivos em tempo real (real-time), IPS de rede
e “host” e controle de dispositivos e aplicações todas específicas para máquinas físicas;
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A solução deve possuir escalabilidade para crescimento futuro suportando a utilização de no
mínimo os ambientes virtuais abaixo, com seu uso já licenciado e habilitado sem custo
a mais para o Órgão.
•

Windows Azure;

•

Amazon WorkSpaces;

•

VMware WS 5.0, GSX 3.2, ESX 2.5 ou superior;

•

VMWare ESXi 4.1 - 5.5;

•

VMware ESX 6.0;

•

Microsoft Virtual Server 2005;

•

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V);

•

Microsoft Windows Server 2008, 2012 e 2012 R2 Hyper-V;

Cache local na reputação de arquivos, possibilitando não varrer arquivos categorizados como não
maliciosos e já escaneados anteriormente;
Capacidade de verificar “templates” de máquinas virtuais, excluindo da operação de varredura
todos os arquivos categorizados como confiáveis, existentes na máquina virtual
utilizada como origem (template);
Capacidade de implementar varreduras otimizadas em máquinas físicas e virtuais, onde o arquivo
verificado pela varredura uma vez, não será verificado novamente, até que ocorra
alguma alteração no mesmo;
Capacidade de realizar monitoramento em tempo real (real-time) por heurística correlacionando
com a reputação de arquivos;
Capacidade de verificar a reputação de arquivos, correlacionando no mínimo as seguintes
características:
•

Origem confiável;

•

Origem não confiável;

•

Tempo de existência do arquivo na internet;

•

Comportamento do arquivo;

•

Quantidade mínima de usuários que baixaram o arquivo da internet.

Capacidade de implementar regras distintas por grupo (ex. Departamentalmente), a partir do
resultado da reputação, em conjunto com o correlacionamento da quantidade de
utilizadores do arquivo e tempo de existência do mesmo.
1.1.19. Funcionalidade de Detecção Proativa de reconhecimento de novas ameaças com as

funcionalidades:
Funcionalidade de detecção de ameaças desconhecidas que estão em memória por comportamento
dos processos e arquivos das aplicações;

