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DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE
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RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA OU DIRETORIA
Nome: Rosalvo França Júnior
E-mail:
rosalvo.franca@planejamento.mg.gov.br
Ramal para contato:  31 3915-0408

Diretoria Central de Gestão de Serviços e
Infraestrutura de TIC

 
1. OBJETO
O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços para a
prestação de serviços de aquisição de subscrições de licenças de uso de solução
corporativa de Segurança de Endpoint’s e Servidores para múltiplas plataformas
incluindo garantia, suporte e atualização para utilização no parque tecnológico do
Governo do Estado de Minas Gerais, sob demanda, futura e eventual, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.
 

LOTE ITEM
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QUANTIDADE

UNIDADE
DE
AQUISIÇÃO
(OU DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO
DO ITEM
NO
CATMAS

01

SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA,
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
DE SOFTWARE DE
SOLUÇÃO PARA
SEGURANÇA DE ENDPOINTS
E SERVIDORES, COM
GARANTIA, PARA
MÚLTIPLAS PLATAFORMAS

00078018   12 meses

02

SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA,
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
DE SOFTWARE DE
SOLUÇÃO PARA
SEGURANÇA DE ENDPOINTS
E SERVIDORES, COM
GARANTIA, PARA
MÚLTIPLAS

00078018   12 meses
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PLATAFORMAS  (EXCLUSIVO
ME/EPP)

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
1.1.1. Características do software Antivírus e solução de segurança
para estações de trabalho:

1.1.1.1. As licenças devem contemplar módulos e agentes das chamadas
soluções de proteção de endpoint’s e Servidores de nova geração.
1.1.1.2. Prover segurança para estações de trabalho sejam físicas ou em
ambiente virtualizado.
1.1.1.3. A solução deverá prover segurança para ambientes virtualizados
com a utilização ou não de agentes.
1.1.1.4. Possuir console central única de gerenciamento. As configurações
do Antivírus, AntiSpyware, Firewall, Proteção Contra Intrusos, controle de
Dispositivos e Controle de Aplicações deverão ser realizadas através da mesma
console.
1.1.1.5. Possuir inventário de Hardware e Software, Detecção de Versões
Vulneráveis, Aplicação de Patches de Correção, Criptografia para os desktops
Windows, Provisionamento de Imagens Dar suporte total aos sistemas
operacionais clientes (estações de trabalho e servidores) baseados nas
plataformas:

a. Windows 8 (32 e 64 bits) ou superior;
b. Windows Server 2012 (32 e 64 bits) e superior;
c. Mac OS X 10.7 ou superior;
d. Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 7 ou superior;

1.1.1.6. A solução ofertada deve estar na linha atual de comercialização e
suporte do fabricante.
1.1.1.7. A solução poderá ser entregue em formato de licença de software ou
suíte com módulos, desde que sejam contempladas todas as especificações
técnicas descritas neste Termo de Referência.
1.1.1.8. O antivírus deverá promover mecanismos de customização dos
pacotes de instalação em clientes e servidores, com possibilidade de uso de
pacotes de instalação auto executáveis (.exe), instalação silenciosa, pastas de
instalação no destino, configurações avançadas das tecnologias a serem
instaladas.
1.1.1.9. Detecção e remoção de programas maliciosos como spyware,
adware, trojans, etc.
1.1.1.10. Monitoramento em tempo real, processos na memória, para a
captura de vírus e/ou itens maliciosos.

1.1.2. Funcionalidades de Atualização e Instalação:
1.1.2.1. Executar atualizações automáticas das listas de definições de vírus e
ameaças a partir de local predefinido da rede ou de site da Internet.
1.1.2.2. Permitir atualização incremental das definições de vírus e ameaças.
1.1.2.3. Permitir a instalação em máquinas novas na rede via Console Central
de Gerenciamento da Solução ofertada.
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de Gerenciamento da Solução ofertada.
1.1.2.4. Atualizar o produto e vacinas emergenciais a partir de um servidor
web externo ou servidor web interno os repositórios locais em momentos
específicos e estratégicos, objetivando a garantia de disponibilidade da rede.
1.1.2.5. Ter frequência de atualização, no mínimo, diária, ou seja, efetivar
atualizações com frequência igual ou inferior a 24 horas.
1.1.2.6. Permitir conexão através de servidor proxy para efetuar as
atualizações.

1.1.3. Funcionalidades de Segurança de Nova Geração:
1.1.3.1. Não deve depender exclusivamente de base de assinaturas ou
hashes para identificação de ameaças.
1.1.3.2. Deve prover identificação e proteção contra ameaças e
comportamento de ameaças em programas, arquivos e processos maliciosos,
conhecidos e desconhecidos.
1.1.3.3. Deve identificar e neutralizar as ameaças, incluindo códigos
executáveis, scripts e exploits.
1.1.3.4. Deve ser capaz de dar proteção mínima contra ferramentas de
injeção de código malicioso, além de detectar e evitar a execução de backdoors.
1.1.3.5. A solução deve oferecer os recursos de “machine learning” e
inteligência artificial, ou seja, avaliar ameaças por meio de assinaturas de vírus e
outras ameaças, por meio de avaliação do comportamento dos ataques e ser
capaz de bloqueá-los antes do efetivo ataque.
1.1.3.6. Possuir anti Exploit baseado em engine de inteligência artificial ou
machine learning.
1.1.3.7. Deve possuir capacidade automática de análise de códigos dos
arquivos, identificando as características e comportamentos e, caso sejam
verificados programas maliciosos, a execução não deve ser permitida, devendo
ser bloqueada a execução de códigos executáveis, scripts ou comandos.
1.1.3.8. Ter funcionalidade para análise de ameaças em background, com
análises periódicas no disco para detecção de ameaças inativas.
1.1.3.9. Deve prover detecção e prevenção de ameaças avançadas em
tempo real, independente da máquina estar conectada ou não com a internet.
1.1.3.10. Deve identificar ameaças avançadas, conhecidas como ameaças de
“zero day” e “zero second”, sem necessariamente possuir base de assinaturas e
suas atualizações, tendo detecção por heurística, por comportamento ou
“sandboxing”.
1.1.3.11. Solução deve ser capaz de identificar ameaças sem arquivos (Fileless
threat Protection) identificadas que tentam imitar comportamentos de scripts ou
powershell.
1.1.3.12. Capacidade de rastrear anomalias de endpoint e detectar atividades
maliciosas, analisando toda a atividade no endpoint, em vez de apenas verificar
se há malware.
1.1.3.13. Deve possuir a funcionalidade de EDR(Endpoint Detection and
Response) nativo na solução.
1.1.3.14. Solução deve oferecer proteção contra ameaças WEB e e-mail para
os endpoint.
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1.1.3.15. Deve possui a capacidade de extensão a funcionalidade de XDR
(Extended Detection and Response) na solução para mitigar comportamentos
maliciosos,coletando dados, correlacionando, e tratando os eventos de
forma automatizada.
1.1.3.16. Solução deve detectar e aplicar correções de vulnerabilidades
encontradas nos ativos monitorados.
1.1.3.17. Solução deve monitorar a integridade dos arquivos contidos no
servidor afim de detectar arquivos modificados indevidamente por processos
maliciosos.
1.1.3.18. Capacidade de verificar a reputação de arquivos, correlacionando no
mínimo as seguintes características:

Origem confiável;
Origem não confiável;
Comportamento do arquivo;

1.1.4. Funcionalidades de Varredura e Proteção:
1.1.4.1. Possibilitar executar varredura em tempo real: de arquivos (gravação
e/ou leitura), de processos em memória.
1.1.4.2. Possibilitar executar varredura manual com interface Gráfica,
configurável, com opção de limpeza.
1.1.4.3. A varredura deve possuir as seguintes funcionalidades:

Desinfectar e excluir se a desinfecção falhar;
Desinfectar e informar se a desinfecção falhar;
Informar;

1.1.4.4. Deve possuir capacidade de análise em arquivos compactados como
em ZIP; RAR; JAR, etc.
1.1.4.5. Possibilitar o bloqueio das portas USB nos clientes ou a varredura
automática ao usar as portas USB.
1.1.4.6. O sistema de varredura deverá contemplar todos os dispositivos
conectados ao USB reconhecidos como dispositivos de armazenamento.
Exemplo: dispositivos Android; Apple IOS; Still Image (câmeras); USB de
armazenamento (HD Externo CD, DVD, Pen Drive);
1.1.4.7. Todos os tipos de varredura (tempo real, manual, etc.) devem
possuir, no mínimo, as seguintes opções:

Escopo: todos os drives locais, drives específicos, ou pastas específicas.
Ação: alertar, limpar/apagar, deixar arquivos suspeitos em quarentena.
Frequência: diária, semanal, mensal.
Filtros: pastas, arquivos, tipos de arquivos e processos que devem ser
varridos ou não.

1.1.4.8. Gerar registro (logs) da varredura localmente com posterior envio do
seu conteúdo para o console central de gerenciamento.
1.1.4.9. Capacidade de detectar vírus de macros;
1.1.4.10. Verificar pastas/arquivos via menu de contexto similar ao do
Windows.
1.1.4.11. Possibilidade de envio de eventos críticos da máquina como alerta de
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vírus para a console de gerenciamento, no intuito de informar os administradores
da solução sobre as novas ameaças encontradas no ambiente de antivírus;

1.1.5. Funcionalidades do Módulo de Firewall:
1.1.5.1. Deve possuir módulo de Firewall com as seguintes características:

Capacidade de distinguir diferentes sub-nets e conceder opção de ativar
ou não o firewall;
Filtragem de pacotes por portas, protocolos ou direções de conexão com
possibilidade de bloqueio/permissão;
Filtragem por aplicativos e nome, podendo ser efetivada em módulo de
Controle de Aplicações.

1.1.6. Funcionalidades do Módulo IPS (Intrusion Prevention System):
1.1.6.1. Deve possuir módulo IPS (Intrusion Prevention System) para
proteção contra port scans e exploração de vulnerabilidades de softwares.
1.1.6.2. A base de dados de análise deve ser atualizada juntamente com as
vacinas;

1.1.7. Funcionalidades da Central e Módulo de Gerenciamento:
1.1.7.1. A Central ou Console de gerenciamento deve ser capaz de:
1.1.7.2. Exportar os logs de varredura e detecção em tempo real no padrão
SYSLOG.
1.1.7.3. Deve possui a capacidade de integração com SIEM atraves de
exportação dos eventos via syslog ou outra forma de envio.
1.1.7.4. Permitir a instalação e atualização remota da solução.
1.1.7.5. Deve instalar a solução com parâmetros de configuração e
distribuição, como instalação silenciosa e definição de diretório.
1.1.7.6. Permitir a visualização do número de licenças gerenciadas.
1.1.7.7. Permitir visualizar eventos, gerenciar políticas e criar painéis de
controle.
1.1.7.8. Possibilitar notificações de eventos críticos e alertas de segurança
através de mensagem visual para usuário e via e-mail para administrador.
1.1.7.9. Solução única para proteção contra malwares em geral, incluindo
vírus, trojans, worms, adware, rootkits, spywares, ransoware, aplicações
potencialmente indesejadas e softwares potencialmente perigosos.
1.1.7.10. Possuir capacidade de desinstalação e desativação temporária do
antivírus dentro de suas funcionalidades.
1.1.7.11. Possuir instalação remota utilizando recursos da própria Console de
Gerenciamento, GPO e script de logon.
1.1.7.12. Possuir área de quarentena com as seguintes funcionalidades:

Verificar novamente o arquivo na quarentena;
Exibir propriedades do arquivo na quarentena;
Restaurar o arquivo;
Adicionar arquivo suspeito à quarentena;
Enviar arquivo para análise manual e/ou automático.

1.1.7.13. Ao selecionar a opção “e. enviar arquivo para análise manual e/ou
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automático”, o programa deverá enviar o arquivo para análise da equipe
responsável por criar vacinas do fabricante. O arquivo suspeito deverá ser
mantido inoperante em quarentena até que seja desinfectado por eventual vacina
enviada pelo fabricante.
1.1.7.14. Suporte à instalação em Sistemas Operacionais de Servidor, tanto em
máquinas físicas quanto virtuais.
1.1.7.15. Suportar o gerenciamento de, no mínimo, 5.000 máquinas
(endpoints) a partir de um único servidor. Deve permitir a composição de
servidores sendo administrados por um servidor primário, quando for o caso.
1.1.7.16. Permitir o gerenciamento do servidor utilizando a pilha de protocolos
TCP/IP.
1.1.7.17. Permitir o gerenciamento centralizado da instalação nos clientes a
partir de um único servidor, com possibilidade de Sincronização com o Active
Directory.
1.1.7.18. Integração, manual ou automática, da estrutura de domínios do
Active Directory e LDAP;
1.1.7.19. Permitir a alteração das configurações dos antivírus/antimalware nos
clientes de maneira remota e através de regras aplicáveis a uma máquina ou um
grupo de máquinas.
1.1.7.20. Permitir a atualização incremental e através do uso de políticas da
lista de definições de vírus nos clientes a partir de um único ponto da rede.
1.1.7.21. Permitir a criação de tarefas de atualização, verificação de vírus e
upgrades de produto em intervalos de tempo pré-determinados.
1.1.7.22. Permitir o armazenamento das informações coletadas nos clientes
em um banco de dados centralizado. Caso a ferramenta utilize banco de dados
(SGBD) que requeira licenciamento específico, este deverá ser fornecido sem
custo adicional para a Contratante.
1.1.7.23. Permitir o acesso a console de gerenciamento Web, com acesso
através de protocolo seguro;
1.1.7.24. Console Web compatível com Internet Explorer; Mozilla Firefox; e
Google Chrome;
1.1.7.25. Permitir diferentes níveis na administração do console de
gerenciamento utilizando usuários do domínio.
1.1.7.26. A permissão de diferentes níveis de administração, com
administradores e/ou grupos de administradores que gerenciam, em níveis
diferentes de privilégios, grupos/subgrupos de máquinas e diferentes partes do
ambiente, tendo grupo de administradores com visão completa de todo o
ambiente instalado.
1.1.7.27. Forçar a configuração determinada no servidor para os clientes.
1.1.7.28. Exportação dos relatórios e dados para, no mínimo, 2 (dois) dos
seguintes formatos: PDF, XML, HTML, CSV, XLS, DOC e RTF.
1.1.7.29. A solução deverá possuir Dashboard que deverá conter informações
como:

Máquinas com a lista de definições de vírus desatualizada.
Qual a versão do software instalado ou indicação de versão atualizada ou
desatualizada em cada máquina.
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Os vírus que foram detectados.
Máquinas com eventos suspeitos
Sumário das ameaças identificadas;

1.1.7.30. A solução deve permitir a visualização de relatórios de status de
proteção, erros, eventos, vírus, ataques, aplicativos instalados, vulnerabilidades e
atualizações de softwares.
1.1.7.31. Possuir a capacidade de geração de relatórios gráficos.
1.1.7.32. Capacidade de exportar os relatórios com possibilidade de
agendamento para envio por e-mail.
1.1.7.33. Possibilidade de aplicar regras diferenciadas baseado na localidade
lógica da rede para IP ou faixa de IP; Domínio; Grupo ou Unidade Organizacional.
1.1.7.34. Possibilidade de aplicar regras diferenciadas por grupos de usuários
e maquinas.
1.1.7.35. Configuração das localidades lógicas da rede por Faixa de IP, subnet,
servidor de DNS, nome do domínio e cliente conectado (ou não) ao servidor de
gerenciamento.
1.1.7.36. Possuir recursos para a criação e agendamento periódicos de
backups da base de dados.
1.1.7.37. Permitir a opção de instalação de Servidores de Gerenciamento
adicionais fornecendo assim a possibilidade de trabalhar em modo de Load
Balance e Failover.
1.1.7.38. Permitir a replicação do Banco de Dados entre os Servidores de
Gerenciamento.
1.1.7.39. O pacote deverá detectar automaticamente a versão do sistema
operacional do computador destino e instalar o produto correspondente, após
alocados de acordo com a estrutura de grupos organizacionais definidos
previamente, na Console Administrativa da Solução, utilizando LDAP, AD ou
criados manualmente, sem a necessidade de intervenção do administrador ou do
usuário.
1.1.7.40. A customização do pacote de instalação deverá permitir que a
distribuição seja feita para os computadores em conformidade com a política de
configuração determinada pelo administrador, com as últimas vacinas, em um
processo transparente e silencioso.
1.1.7.41. Caso o sistema necessite de mais de um servidor para atender o
ambiente, a instalação em modo móvel (roaming) deverá possibilitar ao
administrador a configuração de uma lista hierárquica de servidores de
administração.
1.1.7.42. Possuir ferramenta que permita analisar toda a rede e faixas da rede
e identificar os computadores que porventura não estejam com o antivírus
instalado ou atualizado, de acordo com as políticas determinadas na console da
administração.
1.1.7.43. A análise da rede deverá identificar computadores que tenham
antivírus de outros fabricantes, ou que tenham antivírus instalados, porém
desativados. Esta análise deverá ser feita pela rede a partir da console de
gerenciamento.
1.1.7.44. A console única de gerenciamento deve travar as configurações em
clientes através de senhas para que somente o administrador possa alterar a
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configuração, desinstalação ou parar o antivírus dos clientes;
1.1.7.45. A console única de gerenciamento deve exibir logs e alertas de todos
os clientes e servidores, em tempo real, sem a necessidade de exportar ou
transferir arquivos manualmente ou através de patches entre clientes, servidores
e central de gerenciamento.
1.1.7.46. Deverá possuir capacidade de envio de alertas, no mínimo, através
de um destes meios: envio de mensagem de e-mail, mensagem de alerta na tela
do computador, execução de scripts/programas ou SNMP.
1.1.7.47. A solução de gerenciamento centralizado deve estar integrada com a
solução de segurança para proteção de estações de trabalho (desktops e
notebooks), com todos os seus módulos.
1.1.7.48. Para o caso de módulo de dispositivos móveis será aceito console de
gerenciamento separada.

1.1.8. Funcionalidades de Módulo Antimalware:
1.1.8.1. Ao detectar um malware, a solução deverá executar ações
automáticas, ambas ao menos com as seguintes opções disponíveis:

Reparar o arquivo;
Enviar para a quarentena;
Excluir o arquivo.

1.1.8.2. A solução deve verificar a reputação de arquivos e URLS.
1.1.8.3. A solução deverá fornecer proteção contra URLS maliciosas nos
protocolos HTTP, HTTPS e FTP.
1.1.8.4. A proteção contra URLS maliciosas deverá possuir lista de liberação
ou bloqueio dessas URLS.
1.1.8.5. A solução deve detectar e bloquear conexões suspeitas com C&C e
efetuar o bloqueio do malware que estiver fazendo a conexão.
1.1.8.6. A solução deve possibilitar o adicionamento de exceções para
endereços IP’s que foram detectados como suspeitos.

1.1.9. Funcionalidades de Módulo de proteção de memória:
1.1.9.1. Deve proteger e prevenir ataques como Hijacking; File Injection; File
Overflow; In-Memory execution; Exploitation; Process Injection; Escalation e
outros.
1.1.9.2. Deve detectar, analisar e eliminar, automaticamente e, em tempo real,
oferecendo opções para Alertar, Bloquear, Encerrar ou Ignorar a execução de
programas maliciosos em:

Processos em execução na memória, para captura de programas maliciosos,
sem a necessidade de escrita de arquivo;
Variantes de malwares que possam ser geradas em tempo real na memória do
endpoint, permitindo que seja tomada ação de quarentena.

1.1.9.3. Deve possuir ações em caso de violação da memória.
1.1.9.4. Analisar as execuções de ameaças em potencial nas camadas de
Memória, prevenindo a entrada de códigos maliciosos.

1.1.10. Funcionalidades de Módulo de Análise de scripts:
1.1.10.1. Deve ser capaz de analisar e controlar scripts e ter as seguintes
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ações:

Alertar;
Bloquear.

1.1.11. Funcionalidade de Controle de Dispositivos:

Gerenciar o uso de dispositivos USB, através de controles de
leitura/escrita/execução do conteúdo desses dispositivos e também sobre o tipo
de dispositivo permitido (ex: permitir mouse USB e bloquear disco USB);
Permitir criar políticas de bloqueio de dispositivos baseadas na localização atual
da estação de trabalho;
Gerenciamento integrado à console de gerência da solução;

1.1.12. Funcionalidade de Controle de Aplicações:

Permitir o bloqueio do uso de aplicações baseado em nome, diretório e hash da
aplicação;
Capacidade de detectar comportamentos anormais de aplicações para
encontrar ameaças e vulnerabilidades baseando-se em tecnologias de
heurística.

1.1.13. Funcionalidades de Módulo de Dispositivos Móveis:
1.1.13.1. A solução deverá possuir módulo ou agentes para proteção de
dispositivos móveis para os seguintes sistemas operacionais:

ANDROID.

1.1.13.2.  solução deve possuir proteção antimalware para ANDROID.
1.1.13.3. A solução deve realizar scan de malwares em tempo real do
dispositivo e cartão SD, se for o caso.
1.1.13.4. A solução deve permitir proteção contra ameaças provenientes da
WEB.
1.1.13.5. A solução de segurança mobile deverá possuir aplicativo disponível
nas lojas virtuais dos sistemas operacionais elencados.
 
1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.2.1. Cada uma das Subscrições de Softwares descritos nos itens anteriores
deverá possuir uma mídia de instalação original (CD ou DVD) ou liberação de usuário
e senha de acesso ao site do fabricante para download da imagem ou programa de
instalação original, para cada endpoint e servidor demandado.
1.2.2. Os softwares, objetos deste Termo de Referência, são classificados
como Subscrição de Softwares.
1.2.3. Desinstalar automática e remotamente a solução de antivírus atual, sem
requerer outro software ou agente;
1.2.4. Caberá a cada órgão ou entidade contratante junto à Contratada, efetivar
análise técnica do recebimento e instalação do software.
 
2. LOTES

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
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2.1.1. Observando os critérios de divisibilidade, informamos que o agrupamento
dos itens respeitam a legislação vigente e garantem a ampla participação das
empresas existentes no mercado, sem prejuízo para o projeto ou perda de economia
de escala, propiciando o fornecimento de diversos itens licitados de forma autônoma.
2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
2.2.1. O lote 2 está reservado à participação de ME/EPP fundamentados
pelo art. 48, inciso I, da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018
e art. 48, inciso III, da LC 123/2006 c/c art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437/2018.
 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.0.1. A aquisição de Subscrição de licenças de solução de segurança para
endpoint’s e servidores possui, como intuito, prevenir a contaminação por vírus,
malwares, suas variantes e demais ameaças cibernéticas, nos computadores da
Contratante que podem pôr em risco o sigilo, a integridade e a disponibilidade das
informações.
3.0.2. Devido à grande utilização de e-mails e acesso a páginas de internet, a
aquisição de Subscrição de software de antivírus passa a ser necessária para
fornecer segurança à infraestrutura de rede dos órgãos do Governo Estadual, sendo
este licenciamento imprescindível para os ambientes informatizados.
3.0.3. Estas aquisições buscam proporcionar maior proteção aos
computadores dos órgãos, resguardando problemas que possam prejudicar os
serviços prestados aos cidadãos. Portanto, é uma questão de segurança, que
possibilita garantir o desempenho das estações de trabalho e, por conseguinte,
disponibilizar aos funcionários condições para a realização de suas atividades. A
aquisição destas licenças é essencial para que estas tarefas sejam executadas com
êxito.
3.0.4. Dessa forma, justifica-se a necessidade de aquisição dessas ferramentas
para promover e realizar as atividades demandadas para o governo nos próximos
anos.

 
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.0.1. A solução de Endpoint, descritos neste Termo de Referência e no
Planejamento da Contratação, enquadram-se no conceito de serviço comum, de que
trata a Lei nº 10.520/02, pois os requisitos técnicos são suficientes para determinar o
conjunto da solução escolhida e os serviços são fornecidos comercialmente por mais
de uma empresa no mercado. Assim, entende-se que a modalidade de licitação
deverá ser PREGÃO, a ser realizada na forma ELETRÔNICA, com vistas a obter a
melhor proposta para a Administração Pública.
4.0.2. A adjudicação do certame será pelo menor preço global. Os preços
unitários dos itens e o valor global constantes na planilha de composição de custos
somente serão aceitos se forem menores ou iguais ao valor estimado pela
Administração;
4.0.3. Fundamento legal para a criação do Registro de Preços:

4.0.4. Decreto nº. 46.311/2013, Art. 4º:
4.0.4.1. I: "I – pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de contratações frequentes, com maior celeridade e
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transparência;"
4.0.4.2. II: “for conveniente a compra de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas
de Governo; e”.
4.0.4.3. III: "III – pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração."

4.0.5. Justificativa da escolha:
4.0.5.1. Melhoria da qualidade técnica dos documentos preliminares ao
certame, tais como: especificações técnicas, alinhamento estratégico com o
planejamento dos órgãos e condições jurídicas para a contratação;
4.0.5.2. Redução do esforço administrativo para a realização de
diversos processos licitatórios sendo que a execução conjunta culmina em
um único certame;
4.0.5.3. Padronização do parque tecnológico na Administração Pública;
4.0.5.4. Redução de custos de manutenção e melhor eficiência pelo uso
racional dos recursos, uma vez que estes foram definidos de forma a
atender precisamente as necessidades do usuário;
4.0.5.5. Ganho de economia de escala, pois, ao prospectar grandes
volumes licitados, a Administração Pública amplia seu poder de compra
junto aos fornecedores e consegue reduções consideráveis de preços, fato
que certamente não ocorreria quando do fracionamento de certames.

 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em
consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando
que as empresas que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços
de forma independente.

 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.0.1. Para os Lotes para todos os lotes: Atestado(s) comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para prestação dos serviços ofertados, atendendo ao
quantitativo mínimo de 10 % (dez por cento) das quantidades apresentadas neste
Anexo I;
6.0.2. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatório
de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
 
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.0.1. Para os lotes 01 e 02, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a
suspensão da sessão de lances, o fornecedor detentor da melhor oferta deverá
encaminhar amostra do produto ofertado, devidamente identificado, para realização
de Recepção Técnica com objetivo de averiguação do atendimento às especificações
técnicas indicadas no Anexo I – Termo de Referência.
7.0.2. A amostra deverá ser encaminhada ou direcionada para a Diretoria
Central de Gestão de Recursos de TIC/Superintendência Central de Governança
Eletrônica no seguinte endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 3.777, Serra Verde, Belo
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Horizonte, MG – CEP 31630-903 – Prédio Gerais – SEPLAG, no horário de 08H00MIN
(oito) às 17H00MIN (dezessete) horas.
7.0.3. As características definidas nos Lotes 01 e 02 deverão ser comprovadas
por meio de documentação técnica a elas referenciada e por meio da realização de
testes de aceitação a serem efetivados pela área demandante: Diretoria Central de
Gestão de Recursos de TIC/Superintendência Central de Governança
Eletrônica/SEPLAG em conjunto com a Companhia de Tecnologia da Informação do
Estado de Minas Gerais – PRODEMGE/MG.
7.0.4. O endereço da efetivação da Recepção Técnica será na Sede da
PRODEMGE: Rua da Bahia, 2277 - Lourdes - BH/MG.
 
8. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1. DA PROVA DE CONCEITO:

8.1.1. A critério da administração, poderá ser solicitada prova de conceito
para comprovação de que os serviços ofertados atendem às especificações
técnicas solicitadas no edital. 
8.1.2. Os testes de aceitação serão definidos pela área técnica de acordo
com o item 1.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DO
OBJETO do Anexo I – Termo de Referência.
8.1.3. Serão escolhidos de forma aleatória 05 testes práticos para validação
entre os requisitos descritos no item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência.
8.1.4. A Especificação do Ambiente de Testes é:

01 Máquina Virtual (VM) para o módulo gerenciador com a seguinte
configuração: 02 vCPUs, 08 GB de vRAM e 100 GB de vDISK (ou vHD);
01 VM para a estação de trabalho virtual que irá cumprir o papel de cliente
onde será instalado o antimalware client com a seguinte configuração: 01
vCPU, 04 GB de vRAM e 60 GB de vDISK (ou vHD).

8.1.5. As VMs terão comunicação via rede IP para testes das funções de
atualização e gerenciamento.
8.1.6. Todos os componentes de software da solução deverão ser
instalados nessa configuração. Caso a solução ofertada seja composta de
equipamento do tipo Appliance, este deverá ser disponibilizado e configurado pela
proponente com a melhor oferta nos mesmos prazos anteriormente informados
e deverá ser retirado após a realização da recepção técnica. Nem a PRODEMGE e
nem a SEPLAG poderão se responsabilizar pela guarda dos equipamentos
entregues à sua posse durante o período em que os mesmos estiverem
disponíveis para testes. Nesse sentido é essencial que o equipamento
disponibilizado seja objeto de seguro específico contra furto, roubo, descargas
elétricas, intempéries, quedas, transporte e manejo inadequados e riscos afins. O
licitante detentor do melhor preço, nesse caso, se obriga a informar com
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, sobre todos os requisitos
necessários para a correta instalação física, elétrica e lógica dos equipamentos.
Além disso, informará também sobre a necessidade adicional de criação e
configuração de máquinas virtuais a serem providas pela PRODEMGE/SEPLAG.
8.1.7. O prazo para conclusão da Recepção Técnica é de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da amostra pelo fornecedor da melhor oferta.
8.1.8. Após a Recepção Técnica, a amostra deverá ser retirada pelo
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fornecedor.
 

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
9.1. Prazo da prestação dos serviços: 

9.1.1. O PRAZO MÁXIMO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TODA A SOLUÇÃO é
de, no máximo, 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota de
Empenho e/ou da requisição de fornecimento
9.1.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o
fornecedor do produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo
da área demandante aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo no
abastecimento da rede.

9.2. Os produtos serão recebidos:
9.2.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se
observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho;
9.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 (dez) dias úteis, contados
a partir do recebimento provisório.
9.2.3. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.
9.2.4. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo  Órgão/Entidade não
exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas
no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

 
9.3. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.3.1. As entregas deverão ser feitas a partir da demanda da Contratante.
9.3.2. Todos os produtos especificados no objeto deste Termo de
Referência, exceto para as Caronas, deverão ser entregues, para os Órgãos
Participantes, dentro dos limites territoriais do Estado de Minas Gerais em horário
comercial, nos locais indicados pelos órgãos Contratantes, observando o
disposto no art. 74 da Lei Federal n° 8.666/93.
9.3.3. Os locais corretos serão descritos pelos órgãos e entidades
contratantes, conforme Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço
emitidos.
9.3.4. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto com as especificações, e caso seja encontrada alguma
irregularidade, será fixado prazo para correção pela Contratada.
9.3.5. Definitivamente, após recebimento provisório, para verificação da
integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo
aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado
o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo
aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª vias), que ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis.
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9.4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
9.4.2. No prazo de até 2 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual; 
9.4.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial
ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da
seguinte forma:

9.4.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

9.4.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada
período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
9.4.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.
9.4.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando
cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos
Manuais e Instruções exigíveis.

9.4.3.2. No prazo de até 7 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

9.4.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor,
o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
9.4.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório
com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do último.

9.4.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-
se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no
dia do esgotamento do prazo.
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9.4.4. No prazo de até 7 dias corridos a partir do recebimento
provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.4.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções;
9.4.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados, que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e
9.4.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

9.4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.
9.4.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo
da aplicação de penalidades.

 
10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

 
11. DO CONTRATO:

11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente,  de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por
idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante
celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.

 
12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
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RELAÇÃO JURÍDICA:
12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.
12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas.
12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções 
ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições
de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal
definido pela lei civil.
12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo  afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.
12.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.
 

13. DAS GARANTIAS:
13.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

13.1.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% do valor total do contrato.
13.1.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária.
13.1.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de três décimos por cento por dia (0,3%), até o
trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
13.1.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração 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.
13.1.5. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o
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pagamento de:
13.1.6. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.1.7. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
13.1.8. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 
13.1.9. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
 

14. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA
14.0.1.  Contratada deverá prestar suporte técnico às licenças adquiridas
durante todo o período de vigência contratual e Garantia.
14.0.2. Durante o período de vigência da garantia, a CONTRATANTE terá direito a
atualização de versão de todos os softwares contratados.
14.0.3. O suporte técnico e a garantia deverão ser prestados obrigatoriamente
on site quando ocorrer indisponibilidade de qualquer uma das soluções, inclusive em
sábados, domingos e feriados.
14.0.4. A CONTRATADA deverá dispor de equipe técnica qualificada para a
entrega, instalação, configuração, repasse de conhecimento, suporte técnico e
garantia.
14.0.5. O serviço de suporte técnico deverá ser prestado no idioma português.
14.0.6. Toda a manutenção da solução (licenças) durante o período de garantia,
será de inteira responsabilidade da futura contratada, nos termos e condições
especificados neste termo de referência.
14.0.7. Todas as entregas, instalações, configurações, personalizações,
atualizações, manutenções, correções, entre outros, ficarão todos a cargo única e
exclusivamente da futura empresa a ser CONTRATADA.
14.0.8. A total responsabilidade pela garantia e manutenção da solução a ser
disponibilizada e de todos os serviços prestados, serão de única e exclusiva
responsabilidade da futura empresa a ser CONTRATADA.
14.0.9. Garantia e manutenção das licenças durante o período de vigência
14.0.10. Excepcionalmente, na ocorrência de incidentes tais como o
comprometimento sistêmico de uma defensoria ou comprometimento da solução
ofertada (indisponibilidade de serviço que afete a efetividade da solução de forma
significativa ou que acarrete em parada das atividades dos usuários).
14.0.11. Os chamados de suporte técnico serão classificados tendo como
referência os níveis de severidade apresentados no Anexo A - ATENDIMENTO.
14.0.12. A Contratada deverá atender aos chamados respeitando os prazos
apresentados na tabela apresentada no Anexo A - ATENDIMENTO.
14.0.13. A CONTRATADA deverá providenciar a coleta e transmissão dos arquivos
de diagnóstico que o fabricante necessite para diagnosticar e solucionar o problema.
14.0.14. A CONTRATADA deverá verificar a disponibilização de releases de
versões, patches ou atualizações de softwares da solução e informar o
CONTRATANTE.
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14.0.15. Caso haja necessidade de atualização de versão da solução, a
CONTRATADA deverá confeccionar o plano de mudança do parque institucional,
informando as melhorias e os impactos no ambiente do CONTRATANTE. O plano de
mudança deve ser devidamente documentado e entregue no prazo máximo de 1
mês, a contar da oficialização de pedido, para análise e aprovação da equipe técnica
do CONTRATANTE.
14.0.16. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA acompanhar a atualização do
parque de endpoints junto com as equipes técnicas do CONTRATANTE.
14.0.17. O CONTRATANTE deverá fornecer lista de contatos de suas equipes
técnicas para a CONTRATADA, atualizando-a sempre que necessário.
14.0.18. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a entrega de toda plataforma
de gerência (locais e central) da solução fornecida atualizada e devidamente
configurada, no prazo máximo de 1 mês, após aprovação do plano de mudança.
 
15. DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.0.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto
desta Ata de Registro de Preços.
 
16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

16.1. DA CONTRATADA:
16.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
16.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento.
16.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
16.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços
empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
16.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de 
acordo  com  as normas e especificações técnicas recomendadas neste
documento.
16.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.
16.1.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência
e em sua proposta.
16.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado ou à entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a
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Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
16.1.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em
vigor e na forma  exigida neste termo de referência.
16.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos  trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
16.1.11. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referência.
16.1.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
16.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração,
para representá-lo no local da execução do objeto contratado.

16.2. DA CONTRATANTE:
16.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
16.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
16.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se
estiverem em desacordo com a especificação e da proposta comercial da
CONTRATADA.
16.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
16.2.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
16.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
16.2.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
16.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.
16.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.
 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 
de  julho  de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro  de 2012, e  no Decreto Estadual
nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal,  às seguintes sanções:

17.1.1. advertência por escrito;
17.1.2. multa de até:

17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
17.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho
ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o
reforço  de garantia financeira de execução exigida ou por ocasião da
prorrogação;
17.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento
depois de ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de
não entregado objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,
ainda fora das especificações contratadas;
17.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das 
demais obrigações  contratuais ou norma da legislação pertinente.

17.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
17.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.
17.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº.  45.902, de 27 de janeiro  de 2012, bem como o disposto
na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
17.5. 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 Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

17.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

17.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
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obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou  a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
17.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações
e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

17.8.1. Retardarem a execução do objeto;
17.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

17.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da  responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
Controladoria-Geral  do  Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo de
Responsabilização – PAR.
 

18.       ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS          
18.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei
Federal nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
 

Rosalvo França Junior
Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Superintendência Central de Governança Eletrônica
 

Weslley Costa Nogueira
Diretor Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Superintendência Central de Governança Eletrônica
 

Referência: Processo nº 1500.01.0118507/2021-96 SEI nº 33486364
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Anexo nº A - ATENDIMENTO/SEPLAG/DCGSITIC/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0118507/2021-96
1. CHAMADOS E ATENDIMENTO TÉCNICO
1.1. A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção através de
chamada telefônica para número, central de atendimento via navegador (WEB) ou
correio eletrônico sem a necessidade prévia consulta e/ou qualquer liberação por
parte da CONTRATADA.
1.2. O atendimento técnico remoto deverá ocorrer de segunda a sexta- feira
(exceto feriados) das 08:00h às 18:00h.
1.3. Não deve haver limites para aberturas de chamados, sejam dúvidas,
configurações ou resolução de problemas.
1.4. A equipe de suporte técnico deverá buscar, no escopo de serviços,
prevenir a ocorrência de problemas e seus incidentes resultantes, eliminando
incidentes recorrentes correlacionando-os e identificando a causa raiz e sua solução,
além de minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser prevenidos.
1.5. A CONTRATADA deverá realizar atendimentos remotos à equipe de
tecnologia da informação da CONTRATANTE, a partir de solicitações recebidas dos
técnicos ou gestores de contrato da CONTRATANTE via sistema de atendimento,
telefone ou correio eletrônico.
1.6. Todos os atendimentos deverão estar registrados em central de
atendimento técnico e gestão de chamados;
1.7. Realização de otimizações nas configurações para melhora do
desempenho, quando observadas quedas de desempenho ou indisponibilidades pela
CONTRATANTE;
1.8. A CONTRATADA deverá garantir que os profissionais designados para
atendimento técnico serão capacitados;
1.9. Garantia de tempo de resposta e nível de serviço
1.10. A garantia de tempo de resposta será realizada conforme critérios de
prioridades a seguir:

CLASSE DESCRIÇÃO ATENDIMENTO

EMERGENCIAL

Serviço
indisponível
O serviço está
fora de operação
ou há um
impacto crítico
nas operações
dos negócios

2 HORAS

Suporte técnico
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ALTA

de maior
impacto
O serviço está
degradado, ou
aspectos
significativos das
operações de
negócio sofreram
impactos
negativos pelo
desempenho
inadequado

4 HORAS

MEDIA

Suporte técnico
de menor
impacto
Serviço
funcionando com
pequenos
problemas sem
impacto direto na
operação

8 HORAS

BAIXA

Manutenção
preventiva
O desempenho
operacional do
serviço está
prejudicado, não
causando quebra
de
funcionamento
ou de operação

PROGRAMADO

 
1.11. As horas para primeiro atendimento e resolução de incidentes são horas
úteis e serão contabilizadas dentro do horário de atendimento descrito neste
documento.
 
 
 

Referência: Processo nº 1500.01.0118507/2021-96 SEI nº 39184228
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