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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS (ENTREGA 

IMEDIATA). 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 003/2014 

PROCESSO SAP/GS n° 1399/2013 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012014OC00002 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/04/2014 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/04/2014 às 09:00 horas 

 

 

O Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, portador do RG nº 7.640.374-9 SSP/SP, 

Chefe de Gabinete, da Secretaria da Administração Penitenciária, usando a 

competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual n°  

47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto estadual n° 49.722, 

de 24 de junho de 2005, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação 

na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 

contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 

São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da 

informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – 

Processo SAP/GS nº 1399/2013, objetivando a aquisição de software de filtros 

antispam, conteúdo e URL, com entrega imediata, para atender necessidades 

pertinentes às atividades do Departamento de Tecnologia da Informação da 

Secretaria da Administração Penitenciária, no que se refere ao plano de ação de 

segurança de rede no sistema prisional, que será regida pela Lei federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Estaduais n° 49.722, de 24 de junho de 

2005 e nº 52.205, de 27 de setembro de 2007, pelo regulamento anexo à 

Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, alterado pelas Resoluções CC-48, de 05 

de novembro de 2007 e CC-52, de 26 de novembro de 2009; e pela Resolução 

SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 

06 de novembro de 2002, da Resolução CEGP10, de 19 de novembro de 2002 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 

interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes 

no Cadastro Unif icado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 

mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o 

auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e 

indicados no sistema pela autoridade competente. 

I. DO OBJETO 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de software de filtros antispam, 

conteúdo e URL, com entrega imediata, para atender necessidades pertinentes às 

atividades do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria da 

Administração Penitenciária, no que se refere ao plano de ação de segurança de 

rede no sistema prisiona l, conforme especificações constantes do Projeto Básico, 

que integra este edital como Anexo I. 

II. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a  

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar 

de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na 

forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.  

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes 

e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 

acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 

declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 

impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e 

aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, 

Convite e Pregão Eletrônico. 

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no  pregão 

eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 

utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em 

cada pregão eletrônico. 

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições 

e obrigações inerentes ao certame.  

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como 

para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na 

alínea “f”, do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de microempresa 

ou de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá 

constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III. DAS PROPOSTAS 

1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 

PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço 

eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão 

http://www.bec.sp.gov.br/
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pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que 

cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital. 

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, observadas  as 

especificações do projeto básico constante do Anexo I deste Edital; 

b) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, 

apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

4. Não será admit ida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  

IV. DA HABILITAÇÃO 

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9,  do 

item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e regist rado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores,  tratando-se 

de sociedades empresárias ou cooperativas;  

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Em se tratando de cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

1. Registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização 

das Cooperativas Brasileiras, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 6764/1971  

2. Indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la 

com exclusividade perante o contratante. 

1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade  Social 

(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, 

relativa a tributos federais e dívida ativa da União; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho – CNDT. 

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperaç ão judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste 

subitem 1.3, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência 

civil. 

1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel 

timbrado, atestando que: 

a) que disporá de serviço próprio, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e 

qualificado para a prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, 

durante o prazo de validade da garantia técnica. 

1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 

papel timbrado, atestando que: 

a) se encontra em situação regula r perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998 (Anexo V); 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo 

VI); 

c) assegurando que a licitante atende às normas relativas à saúde e segurança no 

trabalho (Anexo VII).  

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas,  a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta)  dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública 

do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, 

pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições  

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2.1. Serão desclassif icadas as propostas: 
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a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais  

licitantes; 

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 

identif icação. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.  

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das  

demais licitantes. 

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo  

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das  

propostas classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes 

inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 

observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) reais, para o lote, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro 

formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou 

mais lances do mesmo valor. 

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o  

preço total do Lote. 

4.2. A etapa de lances terá a duração inicial de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo  

sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível  

ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos 

sucessivos períodos de prorrogação automática. 

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no 

subitem 4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando 

atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance 

que ensejar prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema  

eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e  

respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração 

indicados no subitem 4.2.  
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5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória,  

contendo a classificação final, em ordem c rescente de valores. 

5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 

licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada 

às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais 

ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, 

será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 5 (cinco ) minutos , sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de  

haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1.  

6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta  

melhor classif icada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 

respeitada a ordem de classif icação, as demais microempresas, empresas de 

pequeno porte, e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 

34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se 

enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1.  

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata 

o subitem 5, seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que 

preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007,não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, 

à negociação do preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base  na 

classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensa gens abertas no 

sistema, com vistas à redução do preço. 

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao  

julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:  

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 

CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital;  

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos  

requisitos estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a  

possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas 

efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações; 
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b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou  falhas, 

relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no 

Edital, mediante a apresentação de novos documentos ou a substituição de 

documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria 

sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile 

para o número (11) 3206-4877 ou por correio eletrônico para o  endereço 

aabarreto@sp.gov.br; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9,  

serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as  

declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste edital; 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se  

refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos  a 

que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de 

seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não 

sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas 

alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 

enviados na forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados  no Núcleo de 

Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada 

na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, 

SP, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis, 

“optando o interessado pela apresentação de cópias não autent icadas, na forma do 

que dispõe a Lei nº 8666/93, art. 32, „caput‟, deverá apresentar o original, para 

que o servidor da Administração possa fazer o cotejo dos documentos, conforme o 

Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º”; 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas 

que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, 

de 15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será 

obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a 

“f” do item IV deste Edital, ainda que os  mesmos veiculem restrições impeditivas à 

referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;  

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 

que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando 

opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor 

dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V,  

deverá comprovar sua regularidade f iscal, sob pena de decadência do direito à  

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

mailto:aabarreto@sp.gov.br
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positivas com efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir 

do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a  sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 

11, para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade f iscal de que 

tratam os subitens 10 e 11 deste item V.  

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre 

a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 

deste item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, 

observado o disposto no mesmo subitem 11.  

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a  

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 

10 a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata 

o subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua  aceitabilidade e, em caso positivo, 

verif icará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor.  

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos  

moldes dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por 

meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 

motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente,  campo 

próprio disponibilizado no sistema.  

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que 

poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) 

dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 

apresentar contra razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do 

término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio  

eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção 

RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se 

houver, será efetuada mediante protocolo, no Núcleo de Comunicações 

Administrativas da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária observados 

os prazos estabelecidos no subitem 2, deste item. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará  a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a  

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e  

homologará o procedimento licitatório. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/


 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias  

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/3206-4877 

9 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

7. A vencedora do certame obriga-se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total para a 

contratação, a partir do valor total final obtido no certame.  

7.1. Esses novos preços serão apresentados pela licitante vencedora em nova  

planilha a ser entregue diretamente no Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da 

Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP. 

7.2. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida 

no subitem 7, deste item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários 

finais válidos para a contratação serão apurados pelo  Contratante, com a aplicação 

do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta 

inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos 

preços unitários ofertados na referida proposta. 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônic o, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da  

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.  

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que 

foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 

(quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 

comunicação expressa aos lic itantes de nova data e horário para a sua 

continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas  

licitantes, até o término do período estabelecido no edital. 

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame.  

VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

DA LICITAÇÃO. 

1. Os bens deverão ser entregues em até 40 (quarenta) dias corridos, contados da 

data de assinatura do contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo I 

deste Edital. 

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Departamento de 

Tecnologia da Informação – DTI, situada na Avenida General Ataliba Leonel, 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, conforme Projeto Básico deste Edital, 

correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
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1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data da entrega dos bens, quando se dará a inspeção de 

compatibilidade com as especificações do Anexo I – Projeto Básico e da proposta da 

contratada, efetuadas pela Comissão de recepção de material, no local e endereço 

indicados no subitem 2 do item VIII anterior, acompanhado da respectiva nota 

fiscal/fatura. 

2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido 

pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 

recebimento. 

3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua  

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias 

úteis após o recebimento provisório, uma vez verif icado o atendimento integral da 

quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  

X. DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, 

de 10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo da Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, à vista do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do 

item IX. 

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à  

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida.  

3. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em 

nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 

e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá 

ser consultado por ocasião da realização do pagamento. 

4. O pagamento será feito mediante c rédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada no Banco do Brasil S/A. 

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros 
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moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 

XI. DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo III. 

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça do 

Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) estiverem com os 

prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar.  

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros 

em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 

deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da 

convocação, comparecer ao Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP para assinar o termo de contrato. 

3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes 

dos subitens 10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base 

no disposto na alínea “e”, do subitem “9”, todos do item V  ou, ainda, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 

regular de que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou se recusar a 

assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração da 

contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 05 (cinco) dias úteis, 

contado da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”. 

3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste 

Edital. 

4. O contrato será celebrado com duração 90 (noventa) dias, contados da data da 

assinatura do termo de contrato. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
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XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 

2002 e o artigo 14, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005. 

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 2007, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no  

endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1.Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da  

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas  

circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso X III, do regulamento 

anexo à Resolução CC-27/2006, e suas alterações a serem assinadas pelo Pregoeiro 

e pela equipe de apoio.  

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até 

a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa 

de habilitação. 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”. 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 

informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações,  será 

formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os 

esclarecimentos e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) 

dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e  as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital:  

http://www.sancoes.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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Anexo I – Projeto Básico; 

Anexo II – Planilha de Decomposição de Preço; 

Anexo III - Minuta de Contrato; 

Anexo IV - Cópia da Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo V - Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VI – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com a Administração; 

Anexo VII – Declaração assegurando que a licitante atende às normas à saúde e 

segurança no trabalho.  

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo. 

 

São Paulo, 09 de abril de 2014. 

 

 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

Pregão Eletrônico CG n° 003/2014 

Processo SAP/GS nº 1399/2013 

 

I. OBJETO 

Aquisição de Software de filtros AntiSpam, conteúdo e URL, com entrega imediata,  

para atender necessidades pertinentes às atividades do Departamento de 

Tecnologia da Informação da Secretaria da Administração Penitenciária, no que se 

refere ao Plano de Ação de Segurança de Rede no Sistema Prisional .  

 

II.  RELAÇÃO DOS SOFTWARES E QUANTIDADES 

 

ITEM QTDE SOFTWARE LOCAL 

1 2000 

Usuários 

Solução AntiSpam   Todos os departamentos da 

Sede da SAP; 

 Escola Adm. Penitenciária; 

 Conselho Penitenciário; 

 Unidades Prisionais; 

 Coordenadorias. 

 CPMA‟S 

 CAEF‟S 

2 2000 

Usuários 

 Licenças Proteção para 

Estações e Servidores Físicos 

filtro de Conteúdo e URL : 

 

 Todos os Departamentos da 

Sede I e ll  

 

 

ITEM 1- SOLUÇÃO ANTISPAM 

 Pré-Filtro 

1. Permitir configurar filtro de vírus antes da chegada ao ambiente (na 

nuvem); 

2. Permitir configurar filtro de SPAMs por reputação antes da chegada ao 

ambiente (na nuvem); 

3. Permitir configurar filtro de SPAMs por característica (heurística) antes da 

chegada ao ambiente (na nuvem); 
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4. Permitir balanceamento de carga (Load Balance) para o mesmo domínio;  

5. Ter o gerenciamento da nuvem de forma integrada (na mesma console);  

 

SPAM|Phishing 

 

6. Bloqueio de servidores spammers através da metodologia conhecida por 

Domain Keys Identified Mail (DKIM); 

7. Ter a possibilidade de fazer approved list para domínios em se habilitando o 

domain keys identified mail (DKIM); 

8. Possuir a detecção de SPAMs utilizando tecnologia heurística, podendo ser 

configurada a sensibilidade da ferramenta; 

9. Permitir a criação de White e Black Lists para um melhor ajuste na detecção 

de SPAMs; 

10. Permitir a proteção contra phishings;  

11. Permitir verificar a reputação de links que estejam dentro do corpo das 

mensagens; 

12. Ajuste do nível de sensibilidade do bloqueio de mensagens que tiverem links 

com má reputação; 

13. Possibilidade de White List para a checagem de reputação em URLs dentro 

de mensagens; 

14. Possibilidade de se verificar o hash das mensagens em tempo real para 

proteção contra SPAMs; 

15. Detecção de Command and Control;  

 

VIRUS 

 

16. Permitir a verificação heurística contra vírus recém-lançados, mesmo sem 

uma vacina disponível; 

17. Permitir a verificação do tipo real do arquivo, mesmo que o mesmo for 

renomeado; 
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18. Permitir que arquivos suspeitos sejam enviados ao fabricante sem 

intervenção do administrador;  

19. Permitir o escaneamento de arquivos executáveis comprimidos em tempo 

real; 

20. Proteção contra Spywares, sem a necessidade de um software ou agente 

adicional; 

21. Proteção contra Dialers, sem a necessidade de um software ou agente 

adicional; 

22. Proteção contra Ferramentas Hackers, sem a necessidade de um software ou 

agente adicional; 

23. Proteção contra Ferramentas para descobrir senhas de aplicativos, sem a 

necessidade de um software ou agente adicional;  

24. Proteção contra Adwares, sem a necessidade de um software ou agente 

adicional; 

25. Proteção contra Ferramentas, sem a necessidade de um software ou agente 

adicional; 

26. Bloqueio de malware empacotado (packed malware) de forma heurística; 

27. A solução deve ter integração de forma nativa a soluções de sandbox afim 

de enviar arquivos não detectados para analise de comportamento; 

28. A solução devera ter a capacidade de criar regras automatizadas de bloqueio 

de arquivos testados em soluções de sandbox afim de bloquear malwares e 

payloads não conhecidos possivelmente criados especialmente para o cliente em 

especifico. 

 

FILTROS 

 

29. Possuir um filtro de conteúdo com pesquisa por palavras-chave no cabeçalho 

e corpo da mensagem, e em arquivos Microsoft Office anexados, utilizando 

operadores lógicos tais como AND, OR, OCCUR, NEAR, (, ), [, ] e assim por diante;  

30. Permitir bloquear anexos pela extensão, pelo tipo real do arquivo, nome, 

tamanho, e número de anexos; 

31. Permitir criar filtros definidos pelo tamanho de mensagem;  
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32. Permitir criar exceções para os filtros, definidos por rotas, grupos de 

usuários ou usuários específicos; 

33. Possuir recurso que retire anexos indesejados e entregue a mensagem 

original para o destinatário; 

34. Possibilitar a criação de áreas de quarentenas separadas para cada tipo de 

filtro; 

35. Permitir o bloqueio de arquivos anexos baseado em sua extensão, tamanho, 

tipo real do arquivo (independente da extensão) e dentro de arquivos 

compactados; 

36. Permitir a verificação em arquivos compactados nos formatos mais utilizados 

em até 20 níveis de compactação; 

37. Permitir criar regras distintas para mensagens que entram e saem do 

ambiente; 

38. Permitir a verif icação contra conteúdos não autorizados dentro dos arquivos 

anexados nas mensagens; 

39. Permitir a criação de grupos de usuários para configuração de regras por 

grupo ou usuário; 

40. Permitir limitar o número de destinatários por mensagem;  

41. Possui regra específica para anexos protegidos por senha; 

 

FILTROS POR IP 

 

42. Permitir a checagem na rede Global (colaborativa) da reputação dos IPs que 

tentam se conectar ao ambiente para enviar mensagens;  

43. Permitir a configuração individual entre Reputação Global (da empresa 

prestadora do serviço) e Reputação Local (personalizada);  

44. Possibilidade de exceções ao bloqueio por reputação com base em pais 

range de ip ou ip 

45. Configurar nível de sensibilidade da reputação de Ips em até quatro níveis  

46. Permitir configurar o código de erro para mensagens rejeitadas; 

47. Permitir a verif icação de endereços IPs para checar a sua legitimidade, 

sendo: 
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47.1. Realizar a busca em no mínimo cinco bases de dados localizados no site do 

fabricante; 

47.2. Não necessitar instalação adicional;  

47.3. As bases devem ser do mesmo fabricante do software para gateway SMTP; 

48. Possuir configuração personalizada para cada tipo de ataque (SPAM, Vírus, 

Dicionário (DHA) e Mensagens de Retorno (Bounced Mails));  

49. Permitir personalizar os filtros baseado em: 

49.1. Tempo; 

49.2. Total de mensagens; 

49.3. Porcentagem de mensagens; 

49.4. Ação a ser tomada; 

50. Prevenir contra ataques de SPAM, permitindo rejeitar a conexão quando 

exceder configuração personalizada para esse ataque; 

51. Prevenir contra ataques de Vírus, permit indo rejeitar a conexão quando 

exceder configuração personalizada para esse ataque; 

52. Prevenir contra ataques DHA (Directory Harvest Attack); 

53. Permitir verif icar conexões suspeitas, apresentando o domínio responsável 

pela conexão, apresentado total de conexões e dessas, o percentual de conexões 

maliciosas; 

 

AÇÕES 

 

54. Possuir recurso que permita adiar a entrega de determinadas mensagens 

para um horário específico; 

55. Permitir enviar notificações de ocorrências customizadas ao administrador, 

remetente, destinatário ou qualquer outro endereço de e-mail; 

56. Permitir customizar as ações que a ferramenta deve tomar de acordo com as 

necessidades do ambiente; 

57. Permitir inserção de carimbo no assunto da mensagem;  

58. Permitir a inserção de um header customizado (X-header); 
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59. Permitir o direcionamento da mensagem para servidor diferente do padrão 

(próximo hop) de acordo com a necessidade do ambiente; 

60. Permitir apagar anexos indesejados, mas entregar a mensagem ao 

destinário informando da ação; 

61. Permitir a inserção de texto no corpo da mensagem; 

62. Permitir customizar a mensagem que será inserida no corpo das mensagens;  

63. Permitir a escolha do local onde se irá colocar a notificação customizada 

para o começo ou fim da mensagem original;  

64. Permitir inserir variáveis nas notif icações, onde informem:  

64.1. Remetente; 

64.2. Destinatário; 

64.3. Assunto; 

64.4. Data; 

64.5. Nome do arquivo detectado; 

64.6. Nome do vírus detectado; 

64.7. Protocolo de escaneamento; 

64.8. Tamanho total da mensagem e seus anexos;  

64.9. Tamanho total do anexo; 

64.10. Número de anexos detectados pela regra;  

64.11. Ação tomada pela ferramenta; 

64.12. Nome da quarentena para onde a mensagem foi enviada;  

65. Permitir configurar ações para mensagens fora do padrão (mensagens mal 

formadas); 

66. Permitir ação personalizada para mensagens com anexos protegidos por 

senha; 

67. Permitir quarentenar mensagens de SPAM; 

68. Permitir encaminhar as mensagens em cópia oculta para destinatário não 

inserido originalmente na mensagem; 
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69. Permitir arquivar as mensagens sem que o remetente ou destinatário 

saibam para fins de auditoria;  

 

QUARENTENA 

 

70. Capacidade de apresentar uma console web para que os usuários possam 

verif icar as mensagens que estejam em quarentena por motivo de spam;  

71. Capacidade do acesso a área de quarentena dos usuários sejam feitas 

através de integração com o AD ou via SMTP autentication; 

72. Capacidade de usuários criarem lista de exceções a remetentes nessa 

console web de quarentena de mensagens;  

73. Permitir que os usuários verifiquem mensagens suspeitas postas em 

quarentena e aprovar os remetentes sem intervenção do administrador;  

74. Permitir exclusão automática das mensagens em quarentena; 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

75. Gerenciamento via console web HTTPS (Internet Explorer / Firefox); 

76. A solução deve possuir um passo a passo (Wizard) de instalação e 

configuração 

77. Gerenciamento das áreas de quarentena, com pesquisa, reprocessamento, 

entrega ou exclusão de mensagem; 

78. Realizar atualização de forma automática das vacinas de forma incremental 

e da versão do software. A atualização deve permitir conexão através de serviço 

Proxy; 

79. Possibilidade de configurar o “greeting” SMTP; 

80. Permitir o controle de relay baseado no domínio e/ou endereço IP;  

81. Possuir recurso que faça uma monitoração do sistema, alertando o 

administrador caso haja falta de espaço em disco, se o serviço estiver indisponível 

e se a fila de mensagens chegarem a um número estabelecido como máximo pelo 

administrador; 
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82. Permitir a verif icação de mensagens no protocolo POP3, permitindo 

configurar que porta TCP será utilizada;  

83. Capacidade de checagem por DNS reverso com até quatro diferentes níveis 

de bloqueio 

84. Definição de timeout de conexão SMTP 

85. Suporte a ilimitadas conexões SMTP 

86. Capacidade de ter vários servidores de rastreamento de tráfego SMTP 

gerenciado por console único. 

87. Ter a capacidade de proteger o tráfego POP3;  

88. Ter gerencia de área exclusiva para quarentena ou cópia de mensagens;  

89. A solução deve ofertar possibilidade de ter domínio mascarado; 

90. Possuir autenticação via TLS (Transport Layer Security); 

 

RELATÓRIOS 

 

91. A solução deve apresentar relatórios criados através de console web;  

92. A solução deve disponibilizar relatórios gerenciais que podem ser "on 

demand" ou agendados; 

93. A solução deve disponibilizar relatórios gerenciais de utilização de 

mensagens por destinatário, remetente, assunto; 

94. A solução deve ter templates predefinidos para relatórios de forma a facilitar 

a geração de relatórios; 

95. Possuir integração com (Microsoft Active Directory, Lotus Domino, Sun 

iPlanet Directory). 

96. A solução deve ser capaz de receber trafego em TLS e realizar conexões em 

TLS para outros servidores 

97. A solução deve possibilitar trafego via Secure SMTP; 

98. A solução deve permitir reindexação da base de dados de forma agendada;  

99. É preciso que a solução permita importação e exportação de suas políticas 

através da console de gerenciamento; 
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100. A solução deve permitir a criação de usuários com acessos diferentes de 

administrador à console de gerenciamento; 

101. A solução deve integrar o login da console de gerenciamento com o serviço 

de LDAP pré-configurado; 

 

GERAL 

 

102. A solução deve ser oferecida em formato de software appliance; 

103. A solução deve ser gerenciada totalmente por sua console Web, mas deve 

permit ir acesso a linha de comando de forma local e remota; 

104. A solução precisa ser compatível com VMware ESX ou ESXi v4.1 ou superior;  

 

ITEM 2- FILTRO DE CONTEUDO  

 

1. Filtro de acessos à Web baseado em listas de URLs  

1.1. Deverá possuir base de URLs com pelo menos 60 milhões de sites;  

1.2. As URLs devem estar classif icadas sob categorias e todas as 

categorias devem ser configuradas para bloquear ou permitir o acesso, bem como 

permit ir o acesso com quotas de tempo, ou permitir o acesso depois que o usuário 

aceitar um termo de responsabilidade online;  

1.3. Deverá possuir no mínimo as seguintes categorias de URLs:  

1.3.1. Sites de aborto 

1.3.2. Sites de armas 

1.3.3. Sites de material adulto 

1.3.4. Sites de negócios e economia  

1.3.5. Sites de drogas 

1.3.6. Sites de educação 

1.3.7. Sites de entretenimento 

1.3.8. Sites de jogos 
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1.3.9. Sites de governo 

1.3.10. Sites de saúde 

1.3.11. Sites de Tecnologia da Informação 

1.3.12. Sites de comunicação na Internet  

1.3.13. Sites de pesquisa de emprego 

1.3.14. Sites de notícias e mídia  

1.3.15. Sites de racismo e ódio 

1.3.16. Sites de religião 

1.3.17. Sites de compras 

1.3.18. Sites de organizações sociais 

1.3.19. Sites de sociedade e estilo de vida  

1.3.20. Sites de viagens 

1.3.21. Sites de veículos 

1.3.22. Sites de violência 

1.3.23. Sites de rádio e tv pela Internet, telefonia pela Internet e streaming de 

media 

1.3.24. Sites de compartilhamento de arquivos ponto-a-ponto (P2P) 

1.3.25. Sites de armazenamento pessoal de arquivos e dados  

1.3.26. Sites de anúncios 

1.3.27. Sites de quadros de mensagens e fóruns  

1.3.28. Sites de downloads de freeware ou software 

1.3.29. Sites de mensagens instantâneas 

1.3.30. Sites de phising, keyloggers, redes de bots, websites maliciosos, 

softwares potencialmente indese jados, spyware e iFrames maliciosos 

1.3.31. Sites de conteúdo potencialmente perigoso, exposição elevada e 

explorações emergentes 

1.3.32. Sites de vídeos educacionais, entretenimento e virais  



 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias  

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/3206-4877 

24 

1.4. Deverá usar a base de URLs para f iltrar acesso aos sites estáticos, 

para garantir performance. 

 1.5. Deverá analisar o texto dos sites desconhecidos ou dinâmicos, tanto 

HTTP quanto HTTPS, filtrando os acessos de acordo com o conteúdo corrente e não 

apenas a URL, para garantir precisão; 

 1.6. Deverá analisar o texto dos sites Web 2.0 e de Redes Sociais (como 

Twitter, Facebook, Orkut, entre outros) para determinar o conteúdo real e filtrar de 

acordo com a política de acessos, garantindo granularidade no controle a esses 

tipos de sites; 

 1.7. Deverá analisar links presentes nos sites durante a análise do 

conteúdo, para assim, garantir que um site que possua links a outros com conteúdo 

indesejável não seja acessado; 

 1.8. Deverá realizar uma verificação em busca de códigos maliciosos 

presentes no conteúdo da página para todos os acessos HTTP e HTTPS ou apenas 

um grupo específico de sites; 

 1.9. A verif icação de segurança do conteúdo dos sites, deve conseguir 

decodificar e detectar códigos maliciosos dentro de aplicações RIA (como Flash, 

Adobe AIR, Silverlight, entre outros); 

 1.10. Deverá realizar uma varredura nos arquivos binários presentes nos 

sites acessados, para garantir que arquivos maliciosos sejam bloqueados, usando, 

pelo menos, dois “motores” distintos; 

 1.11. Deverá permit ir o bloqueio de páginas que contenham os seguintes 

códigos: 

1.11.1. ActiveX 

1.11.2. JavaScript 

1.11.3. VBScript 

 1.12. Deverá garantir que, além das atualizações diárias pré-programadas, 

novas páginas cujo conteúdo represente riscos à segurança sejam adicionadas 

automaticamente à lista de URLs alguns minutos depois de haver sido descobertas 

pelo fabricante da solução, sem necessidade de interação humana, e sem ter que 

aguardar pelo horário pré-determinado de atualização da base; 

 1.13. Deverá enviar automaticamente para o fabricante da solução, sem 

intervenção humana, informação sobre todas as URLs não-categorizadas que 

tenham sido acessadas durante o dia pelos funcionários da empresa, para fins de 

categorização na base de URLs. O fabricante deverá analisar todas as URLs 



 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias  

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/3206-4877 

25 

recebidas e adicionar as que forem pertinentes à lista de URLs que será atualizada 

automaticamente pelo produto no dia seguinte; 

1.14. Deverá permit ir a recategorização manual de qualquer página Web 

segundo as necessidades da empresa, bem como permitir que certas páginas 

possam ser acessadas a qualquer momento mesmo que pertençam a categorias 

bloqueadas; 

1.15. Deverá permit ir que se incluam URLs ou Expresiones Regulares 

(RegEx) manualmente, para que certas páginas sejam tratadas diferentemente da 

categorização original do fabricante da solução; 

1.16. Deverá permit ir o bloqueio de páginas que pertençam a categorias 

permit idas, mas cuja URL possua certas palavras-chave; 

1.17. Deverá permitir o acesso a páginas de certas categorias, mas 

bloquear acesso a certos tipos de arquivos dentro dessas páginas (tales como 

vídeo, áudio, arquivos compactados, executáveis, documentos, etc.); 

1.18. Os tipos de arquivos deverão permit ir a customização por tipo de 

extensão do arquivo, bem como a criação de novos tipos de arquivos, mesmo que 

não sejam normalmente encontrados na Internet; 

 1.19. Deverá permit ir a definição de políticas por IP, ranges de IPs, 

usuários e grupos dos seguintes serviços de diretório:  

1.19.1. Domínios do Microsoft Windows NT (NTLM)  

1.19.2. Domínios do Microsoft Active Directory 

1.19.3. Diretórios Novell eDirectory 

1.19.4. Diretórios Sun Java System Directory Service 

1.20. Deverá reconhecer transparentemente aos usuários das seguintes 

maneiras: 

1.20.1. Usuários de Domínios NT 

1.20.2. Usuários de Active Directory 

1.20.3. Usuários de Novell eDirectory 

1.20.4. Usuários LDAP autenticados por RADIUS 

1.21. Deverá permit ir que o administrador selecione tipos de autenticação 

diferentes para os usuários da mesma rede, ou seja, que determinado grupo de 

usuários seja autenticado manualmente e o restante seja autenticado de forma 

transparente; 
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1.22. Deverá pedir autenticação manual para usuários que tentem navegar 

sem estar devidamente autenticados no serviço de diretório, sem pedir 

autenticação manual aos demais usuários que já foram autenticados no domínio; 

1.23. Deverá permitir a definição de uma política geral que se aplique aos 

usuários que não tenha uma política específica assignada;  

1.24. Deverá permit ir diferentes tipos de bloqueio por horários do dia e dias 

da semana para qualquer das políticas definidas; 

1.25. Deverá permit ir a definição de quotas de tempo diferentes para 

usuários de grupos diferentes, para usuários específicos e para os usuários em 

geral; 

1.26. Deverá exibir uma página HTML customizável cada vez que um 

usuário tentar acessar uma página bloqueada; 

1.27. Deverá pedir confirmação ao usuário cada vez que seja necesário usar 

sua quota de tempo para navegar em qualquer página que pertença a uma 

categoria que tenha sido definida como permitida com o uso das quotas de tempo 

através de uma página HTML customizável;  

1.28. Deverá exibir uma página HTML customizável com um termo de 

responsabilidade cada vez que um usuário tentar acessar qualquer página que 

pertença a uma categoria que tenha sido definida como permit ida depois do aceite 

do termo de responsabilidade; 

 1.29. Deverá enviar um alerta administrativo por e-mail, popup ou SNMP 

caso haja um número (configurável) de acessos a páginas de cada categorias 

selecionada durante o dia; 

 1.30. Deverá permit ir a criação de blacklist e whitelist globais de URLs.  

 

2. Filtro de protocolos NÃO-HTTP baseado em listas de protocolos 

 2.1. Deverá possuir lista de protocolos utilizados na filtragem;  

 2.2. Deverá possuir a capacidade de detectar o tráfego desses protocolos 

diretamente da rede, através de sniffing; 

 2.3. Deverá possuir a capacidade de bloquear os protocolos segundo as 

políticas definidas; 

 2.4. Em modo sniffing, deverá possuir a capacidade de efetuar o bloqueio 

pela mesma placa que escuta o tráfego, ou então por qualquer uma das outras 

placas de rede do equipamento; 
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 2.5. Em modo sniffing, deverá suportar VLan Tagging 802.1Q;  

 2.6. Deverá reconhecer e filtrar no mínimo as seguintes categorias de 

protocolos: 

2.6.1. Protocolos de banco de dados 

2.6.2. Protocolos de transferência de arquivos 

2.6.3. Protocolos de mensagem instantâneas e bate-papos 

2.6.4. Protocolos de email e ferramentas de colaboração 

2.6.5. Protocolos de compartilhamento de arquivos ponto-a-ponto 

2.6.6. Protocolos de evitação de proxy  

2.6.7. Protocolos de acesso remoto 

2.6.8. Protocolos de streaming de media  

2.6.9. Protocolos de sistema operacional de rede  

 2.7. Deverá permit ir a definição de políticas nas quais certos usuários 

possam usar sistemas de instant messaging livremente; outros usuários não 

possam usar sistemas de instant messaging; e outros usuários possam usar 

sistemas de instant messaging para comunicação somente, mas ao tentar enviar ou 

receber qualquer arquivo anexo, deverão ser bloqueados;  

 2.8. Deverá permitir a definição de políticas de uso de Protocolos por IP, 

ranges de IPs, usuários e grupos dos seguintes serviços de diretório:  

2.8.1. Domínios do Microsoft Windows NT (NTLM)  

2.8.2. Domínios do Microsoft Active Directory 

2.8.3. Diretórios Novell eDirectory 

2.8.4. Diretórios Sun Java System Directory Service 

 2.9. Deverá reconhecer transparentemente aos usuários das seguintes 

maneiras: 

2.9.1. Usuários de Domínios NT 

2.9.2. Usuários de Active Directory 

2.9.3. Usuários de Novell eDirectory 

2.9.4. Usuários LDAP autenticados por RADIUS 
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 2.10. Deverá permitir a definição de uma política geral que se aplique aos 

usuários que não tenhan uma política específica assignada;  

 2.11. Deverá permit ir diferentes tipos de bloqueio por horários do dia e dias 

da semana para qualquer das políticas definidas;  

 2.12. Deverá exibir uma mensagem de bloqueio ao usuário cada vez que 

haja uma tentativa de acessar um protocolo bloqueado.  

 

3. PROXY WEB 

 3.1. Possuir a funcionalidade de Proxy Web, suportando os protocolos 

HTTP, HTTPS e FTP; 

 3.2. Deverá permitir a configuração das portas usadas para cada um dos 

protocolos suportados; 

 3.3. Deverá ser capaz de atuar como um proxy explícito e transparente 

através do protocolo WCCP; 

 3.4. Deverá criar e hospedar arquivos PAC (Proxy Auto Configuration) e 

WPAD (Web Proxy Auto Discovery);  

 3.5. Deverá suportar o protocolo ICAP para integração com outras 

soluções de segurança, como por exemplo DLP (Data Loss Prevention);  

 3.6. Suportar integração com múltiplos servidores via ICAP, para 

tolerância à falhas e balanceamento de carga;  

 3.7. Deverá possuir a capacidade de autenticar usuários através dos 

seguintes protocolos: 

3.7.1. Kerberos 

3.7.2. NTLM 

3.7.3. Radius 

3.7.4. LDAP 

 3.8. Permitir a configuração de dois ou mais protocolos para autenticar 

usuários, sendo um para cada subrede distinta; 

 3.9. Deverá suportar clustering e permit ir a criação de um endereço IP 

virtual para garantir alta-disponibilidade da solução; 

 3.10. Deverá permit ir a criação de backups da configuração, salvando-os 

localmente ou em um servidor FTP remoto; 
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 3.11. Deverá permit ir ser um membro de uma hierarquia de cache HTTP e 

ICP (Internet Cache Protocol); 

 3.12. Deverá suportar o armazenamento de conteúdo em cache; 

 3.13. O cache deve ser armazenado em um disco rígido separado do 

sistema operacional e, de prefência, em modo bruto para garantir performance; 

 3.14. Deverá possuir mecanismo para decriptação do tráfego SSL para fins 

de inspeção do conteúdo HTTPS acessado; 

 3.15. Permitir a configuração de categorias ou sites isolados para que o 

tráfego SSL não seja decriptado; 

 3.16 Deverá analisar protocolos tunelados no tráfego HTTP e HTTPS; 

 3.17. Deverá permit ir o funcionamento como um Socks Server;  

 3.18. Suportar modo FIPS 140-2. 

 

4. PREVENÇÃO DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO (DLP)  

 4.1. Permitir a criação de políticas para prevenção de vazamento de 

informação no tráfego HTTP, HTTPS e FTP; 

 4.2. As políticas de prevenção de vazamento de informação devem 

permit ir as seguintes formas de identificação de dados confidenciais:  

4.2.1. Palavra Chave; 

4.2.2. Dicionário; 

4.2.3. File Matching; 

4.2.4. Expressões Regulares;  

4.2.5. Natural Language Processing;  

4.2.6. Fingerprint; 

4.2.7. Learning Machine 

 4.3. Deverá integrar-se com a base de URLs, especificada no item 1, para 

definir sites ou categoria de sites onde uma informação sensível pode ser enviada; 

 4.4. A interface para administração das políticas de prevenção de 

vazamento de informação deve ser integrada a interface de gerenciamento Web, 

especificada no item 6; 
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 4.5. Deverá ser capaz de gerar relatórios executivos e operacionais dos 

incidentes gerados a partir das políticas de prevenção de vazamento de informação 

na mesma interface onde as políticas são criadas.  

 

5. ARMAZENAMENTO DE REGISTRO DE LOG E E RELATÓRIOS 

 5.1. Deverá possuir serviço de armazenamento de registros de log, o qua l 

guarde os registros em uma base de dados SQL Server 2008;  

 5.2. Deverá permit ir que certas categorias de URLs não gerem logs para 

fins de diminuição do volume de logs armazenados;  

 5.3. Deverá fazer o roll-over da base de dados de logs cada vez que for 

atingido um tamanho predeterminado, ou bem por períodos de dias configurados 

pelo Administrador, sem interrupção do armazenamento e sem a necessidade de 

interação humana; 

 5.4. Deverá excluir automaticamente bases de dados históricas quando 

seu conteúdo for mais antigo que uma quantidade determinada de dias definido 

pelo Administrador; 

 5.5. Deverá ser capaz de gerar relatórios de longos períodos recuperando 

automaticamente os dados a partir de múltiplas bases de dados de logs históricas 

simultaneamente, de forma transparente, sem a necessidade de configuração 

manual ou de intervenção humana, entregando o relatório final consolidado em um 

só passo; 

 5.6. Deverá  ser capaz de gerar  relatórios gráficos baseados em modelos 

pré-definidos, os quais deverão permit ir filtro por usuários, grupos de usuários, 

protocolos, categorias, classes de risco e ação tomada pelo sistema;  

 5.7. Deverá gerar relatórios nos seguintes formatos: 

5.7.1. PDF 

5.7.2. XLS 

5.7.3. HTML 

 5.8. Deverá permit ir a programação de múltiplas tarefas de geração de 

relatórios pré-determinados, em horários e dias da semanas pré-definidos, e 

deverá enviar os relatórios gerados por correio eletrônico para os destinatários 

desejados; 
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 5.9. Deverá possuir interface de monitoramento dos acessos à Internet 

em tempo real, sendo possível pausar para revisar a atividade de filtragem 

corrente; 

 5.10. Deverá possuir interface de acesso direto aos registros de log 

utilizando o conceito de drill-down; 

 5.11. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permit ir que 

cada critério de dados possa ser expandido segundo outro critério, gerando 

relatórios de múltiplos níveis;  

 5.12. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permit ir que 

qualquer tela de visualização possa ser exportada para arquivos XLS, ou então para 

o formato PDF; 

 5.13. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permit ir a 

customização dos relatórios gerados;  

 5.14. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permit ir a 

geração automática de relatórios e sua distribuição por correio eletrônico para os 

destinatários desejados; 

 5.15. Deve suportar integração com soluções de SIEM.  

 

6. IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 6.1. Deverá suportar equipamentos com Windows 2008 Server (32 bits), 

Windows 2008 Server R2 (64bits), Red Hat Linux Enterprise 5 ou 6;  

 6.2. Deverá permit ir que os serviços sejam instalados em diferentes 

equipamentos para fins de performance e escalabilidade, inclusive deverá permitir 

que certos serviços sejam instalados sobre sistemas operacionais diferentes; 

 6.3. Deverá possuir uma única interface de gerenciamento Web para 

administração e geração de relatórios;  

 6.4. A interface de gerenciamento Web deverá possuir um painel que 

apresente o estado corrente da solução e ilustre graficamente a atividade de 

filtragem dos acessos do dia;  

 6.5. A interface de gerenciamento Web deverá mostrar, através de um 

painel, uma visão geral da atividade de filtragem dos acessos dos últimos 30 dias, 

atualizando os dados diariamente;  
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 6.6. Deverá permit ir a criação de administradores delegados, definindo 

permissões administrativas, permissões para geração de relatórios e auditores do 

sistema; 

 6.7. Deverá permit ir múltiplos logons de administradores delegados 

simultaneamente; 

 6.8. Deverá integrar-se ao AD para que o acesso dos Administradores à 

console de gerenciamento ocorra através do uso da conta e senha do usuário no 

AD; 

 6.9. Deverá permitir que usuários do AD que não possuam direitos de 

Administradores do Domínio possam ser assignados como Administradores da 

solução; 

 6.10. Deverá manter registro para fins de auditoria de cada modif icação 

feita por cada Super Administrador ou Administrador Delegado nas políticas e 

configurações da solução; 

 6.11. A interface de gerenciamento e relatórios deve suportar autent icação 

"two-factor" para garantir maior segurança no acesso ao sistema.  

 

7. FILTRO DE ACESSO A WEB PARA USUÁRIOS REMOTOS 

 7.1. Deverá permitir a filtragem de qualquer acesso à Web feito pelo 

usuário quando estiver conectado à Internet a partir de qualquer conexão por fora 

da rede corporativa, aplicando a mesma política que se aplicaria se o usuário 

estivesse dentro da rede; 

 7.2. Essa filtragem deverá ser feita através de duas formas:  

7.2.1. Agente instalado na máquina do usuário;  

7.2.2. Como serviço na nuvem de Internet (SaaS). 

 7.3. A configuração, bem como os logs dos acessos dos usuários remotos, 

devem ficar armazenados no site corporativo e administrados pela mesma console 

de gerenciamento 

 

8. BANCO DE DADOS 

8.1. Deverá ser ofertando junto com a solução uma ferramenta de banco de 

dados – Microsoft SQL  Server Enterprise;  
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8.2. A instalação deverá ser realizada junto com a implementação da 

solução; 

 

9. APPLIANCE 

9.1.  A Solução deverá ser implementada em um Appliance, com os 

seguintes requisitos (mínimo): 

9.1.1.  Número de usuários suportado simultaneamente - 8000 (oito mil); 

9.1.2. Processador: 02 Intel Xeon E5-2420  - 12 Cores; 

9.1.3. Total de memória: 24 GB RAM;  

9.1.4. HD: 4 X 300 GB SAS 10K RPM Hot Swappable;  

9.1.5. Fonte de alimentação: 2 x 550W Hot Swappable;  

9.1.6. 06 interfaces x 16G de rede Base-T 10/100/1000; 

9.1.7. Altura de 1U; 

9.1.8. Regulamentação e Conformidade: FCC/ICES/EN55022/VCCI/BSMI/C-Tick/ 

SABS/CCC/MIC. Classe A e UL60950/CAN/CSA/ EN60950/IEC60950 – 1; 

9.1.9. Verificado para conformidade com a Diretiva de RoHS da União Européia; 

consumo de energia e emissões de ruído em conformidade com a norma ISO 9296;  

9.1.10. Garantia -Suporte telefônico 24h por dia e 7 dias da semana, disponível 

globalmente; 4 horas no local.  Por 36 (trinta e seis) meses. 

 

10- SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO: 

A CONTRATADA deverá dispor de serviço próprio, de aparelhamento e pessoal 

técnico adequado e qualif icado para a prestação de serviços de manutenção e 

assistência técnica, durante o período da garantia técnica.  

 

10.1. Suporte Técnico e Manutenção, na vigência do prazo da garantia 

técnica das licenças de AntiSpam e Filtro de Conteúdo que será de 36 (trinta e seis) 

meses. 

10.2. A empresa deverá disponibilizar ao menos dois métodos para abertura 

de chamado: número de telefone, site, página ou endereço de correio eletrônico 

específicos para abertura de chamados de suporte;  
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10.3. A solicitação de atendimento de suporte só poderá ser efetuada por 

técnicos da SAP, devidamente identificados, lotados em São Paulo. 

10.4. Durante o prazo da garantia técnica, o fornecedor deverá prestar local 

garantindo os seguintes prazos, contados a partir da abertura do chamado:  

10.5. Primeiro atendimento em até 4 (quatro) horas.  

10.6. Será obrigatória a assistência técnica autorizada durante o prazo da 

garantia e suporte técnico em conformidade com as Especificações Técnicas. 

10.7. O atendimento e suporte ao produto devem compreender o acesso a 

help-desk para atendimento de chamados em língua portuguesa, além de “on-site”, 

quando necessário.  

10.8. O atendimento deverá funcionar no esquema 24 (vinte e quatro) horas 

x 7 (sete) dias na semana.  

10.9. O atendimento “on-site”, ou seja, aquele realizado localmente quando 

o atendimento remoto não consegue solucionar um problema no prazo determinado 

, poderá ser necessário no esquema 24 (vinte e quatro) horas x 7 (sete) dias na 

semana. 

10.10. Banco de horas – A contratada deverá incluir na prestação do 

Suporte Técnico “On-Site”, banco de horas, com um total  de 300 (trezentas) horas 

(acumuladas), para uso durante o período de validade da garantia e suporte 

técnico,  para execução de atividades técnicas “On-site”, mediante a solicitação da 

equipe técnica da SAP; 

10.11. Estas visitas “On-sites”, serão prestadas no Departamento de 

Tecnologia da Informação da SAP, na cidade de São Paulo;  

10.12. O horário de prestação destas visitas é no horário comercial de 

segunda-feira a sexta-feira . 

10.13. Suporte técnico remoto: suporte prestado por meio de central de 

atendimento telefônico, e-mail ou outros quaisquer , no caso de: 

10.14. Falha de qualquer um dos componentes da solução; 

10.15. Problemas relacionados a incidentes de segurança, políticas e regras 

implementadas, bugs e outros;  

10.16. Funcionalidades da solução; 

10.17. Auxílio remoto para criação/alteração de políticas e regras de 

segurança; 

10.18. Auxílio na emissão de relatórios e análise de logs de auditoria;  
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10.19. Problemas no funcionamento da suíte, atualizações, mau 

funcionamento, etc. 

10.20. Suporte técnico local (“on site”): atendimento nas dependências da 

SAP, prestado por técnicos da contratada, para realização de atividades de solução 

de problemas que não puderam ser solucionados de forma remota e para 

problemas relacionados a incidentes de segurança ou ambiente de software que 

venham a tornar a solução inoperante.  

10.21. O suporte técnico local deverá ser prestado pela CONTRATADA 

vencedora sempre que um problema não puder ser solucionado remotamente, logo 

após o encerramento do prazo sob solicitação da SAP; 

10.22. Visitas bimestrais para manutenção e ações pró-ativas nas 

ferramentas – A contrata deverá realizar uma visita técnica a cada 60 (sessenta) 

dias, pré-agendada, com a duração de 04 (quatro) horas (por vista), não 

cumulativas e destinadas as atividades de analise, checagem, atualização, criaç ão 

de regras e demais atividades pertinentes ao bom funcionamento das ferramentas 

contratadas. 

10.23. Durante o período de validade da garantia técnica, que será de 36 

(trinta e seis) meses, ocorrerá um total de 18 visitas; 

10.24. O período de cada visita é de 04 (quatro) horas, que será realizada 

durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

 

11. TREINAMENTO 

11.1. A CONTRATADA deverá fornecer treinamento para todas as 

ferramentas contemplados neste Projeto Básico, com o objetivo de habilitar os 

técnicos da SAP a configurar, operar, administrar e gerenciar os produtos .  

11.2. O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA, 

na cidade de São Paulo; 

11.3. A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência 

técnica e didática para ministrar os treinamentos na língua portuguesa. O instrutor 

deverá comprovar ter feito curso oficial do fabricante sobre o produto para o qual 

seu nome for proposto; 

11.4. Deverá ser fornecido certificado de participação dos treinamentos, 

para os participantes que obtenham aproveitamento;  

11.5. A Contratada deverá aplicar um total de 18 (dezoito) treinamentos, 

nas ferramentas listadas neste Projeto Básico; 
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11.6. Estes 18 (dezoito) treinamentos poderão ser aplicados no decorrer do 

prazo de validade da garantia técnica, de acordo com a solicitação da equipe 

técnica da SAP. Sendo que o número mínimo de solicitação é de 03 (três) 

participantes por treinamento.  

 

12. LOCAL DE ENTREGA 

Av. General Ataliba Leonel, 556 – Santana – Departamento Tecnologia Informação 

– DTI. 

 

13. PRAZO DE ENTREGA 

40 dias corridos a partir da data de assinatura do contrato. 

 

14. RECEBIMENTO 

Provisório: 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega  

Definitivo: 10 (dez) dias úteis a partir do provisório  
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ANEXO II 

(Planilha de Decomposição de Preços) 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 003/2014 

Processo SAP/GS n° 1399/2013 

 

LOTE  

AGRUPAMENTO 

ITEM QTDE SOFTWARE Valor unitário Valor total dos 

itens 

01 
2000 

Usuários 

Solução AntiSpam  
R$ R$ 

02 

2000 

Usuários 

 Licenças Proteção para 

Estações e Servidores Físicos 

filtro de Conteúdo e URL : 

 

R$ R$ 

03 1 Treinamento R$ R$ 

04 1 Suporte técnico de 36 meses R$ R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 

Observação: 

O valor que deverá ser lançado no sistema BEC/SP é o VALOR TOTAL DO LOTE.  
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ANEXO III 

Pregão Eletrônico CG n° 003/2014 
Termo de Contrato CG nº 000/2014    MINUTA 
Processo SAP/GS nº 1399/2013 

 
Termo de Contrato que entre si celebram o Estado 
de São Paulo, Secretaria da Administração 

Penitenciária e a empresa XXX, objetivando a 
aquisição de software de filtros antispam, conteúdo 

e URL, com entrega imediata, para atender 
necessidades pertinentes às atividades do 
Departamento de Tecnologia da Informação da 

Secretaria da Administração Penitenciária, no que 
se refere ao plano de ação de segurança de rede 

no sistema prisional. 
 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, Secretaria da 

Administração Penitenciária, por meio da Chefia de Gabinete, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 96.291.141/0001-80, com sede na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, 

São Paulo, SP, neste ato, representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, 

portador do RG nº 7.640.374-9 SSP/SP, Chefe de Gabinete, no uso de sua competência 

legal pelo Decreto n° 46.623, de 21 de março de 2002 e Resolução SAP/GS 108/93, 

doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXX, 

com sede, na XXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda sob o nº XXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato, representada 

por XXX, portador do documento RG XXX, e pelos mesmos foi dito na presença das 

testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico CG nº 003/2014, do Processo SAP/GS nº 1399/2013, pelo 

presente instrumento avençam um contrato de aquisição de software de filtros 

antispam, conteúdo e URL, com entrega imediata, para atender necessidades 

pertinentes às atividades do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria 

da Administração Penitenciária, no que se refere ao plano de ação de segurança de rede 

no sistema prisional, sujeitando-se às normas da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, dos Decretos Estaduais nº 49.722, de 24 de junho de 2005 e nº 52.205, de 27 

de setembro de 2007, do regulamento anexo a Resolução nº CC-27, de 25 de maio de 

2006, alterada pelas Resoluções CC-48, de 05 de novembro de 2007 e CC-52, de 26 de 

novembro de 2009; e da Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto 

estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 19 de 

novembro de 2002 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as seguintes 

cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de software de filtros antispam, 

conteúdo e URL, com entrega imediata, para atender necessidades pertinentes às 

atividades do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria da 

Administração Penitenciária, no que se refere ao plano de ação de segurança de rede no 
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sistema prisional, conforme especificações constantes do Projeto Básico (Anexo I), 

proposta da CONTRATADA e demais documentos do Processo SAP/GS nº 1399/2013. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA DO 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO. 

Os bens deverão ser entregues em até 40 (quarenta) dias corridos, contados da 

assinatura do contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste contrato. 

Parágrafo Único: A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Departamento 

de Tecnologia da Informação – DTI, situada na Avenida General Ataliba Leonel, 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, conforme Projeto Básico deste Edital, correndo 

por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da entrega dos bens, quando se dará a inspeção de 

compatibilidade com as especificações do Anexo I – Projeto Básico e da proposta da 

Contratada, efetuadas pela Comissão de Recepção de Material, no local e endereço 

indicados no Parágrafo Único da Cláusula Segunda anterior, acompanhado da respectiva 

nota fiscal/fatura. 

Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 

respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), 

emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável 

pelo recebimento. 

Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante 

poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 

(dez) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 

integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 

10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo da Sede da Secretaria da Administração 

Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana, CEP 02033-
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000, São Paulo, SP, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou 

Recibo, na forma prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira. 

Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de 

sua apresentação válida. 

Parágrafo Segundo: Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência 

de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, 

o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do pagamento. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente 

em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Quarto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá 

correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como 

juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DO CRÉDITO 

O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (), e onerará recursos orçamentários da 

Unidade Gestora Executora 380101, Elemento Econômico 33903912, PTRES: 380130, 

Categoria Funcional Programática 1412238136146000, do exercício vigente. 

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O contrato será celebrado com duração a partir da data de sua assinatura e término em 

90 (noventa) dias. 

Parágrafo Único: As estipulações às obrigações da contratada não se vinculam ao prazo 

acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de assistência técnica no 

prazo da garantia dos bens. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de 

Licitação e seus Anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre 

licitações, cabe à CONTRATADA: 

Parágrafo Primeiro: Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os 

recursos materiais e humanos necessários. 

Parágrafo Segundo: Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a 

execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.. 

Parágrafo Terceiro: Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e 

federais que interfiram na execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação indicada no preâmbulo deste termo. 

Parágrafo Quinto: Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer 

anormalidade que possa afetar a execução do contrato. 

Parágrafo Sexto: Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 

diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 
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execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização 

do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

Parágrafo Sétimo: Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 

71 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo Oitavo: Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação 

realizadas pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono: A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 

Parágrafo Décimo: A CONTRATADA obriga-se a executar as condições de serviço de 

suporte técnico na forma do exigido no Projeto Básico. 

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá fornecer treinamento para todas as 

ferramentas contempladas no Projeto Básico, com o objetivo de habilitar os técnicos da 

SAP a configurar, operar, administrar e gerenciar os produtos. 

Parágrafo Décimo Segundo: O local de treinamento deverá ser providenciado pela 

CONTRATADA, na cidade de São Paulo. 

Parágrafo Décimo Terceiro: A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada 

experiência técnica e didática para ministrar os treinamentos na língua portuguesa. O 

instrutor deverá comprovar ter feito curso oficial do fabricante sobre o produto para o 

qual seu nome for proposto. 

Parágrafo Décimo Quarto: A CONTRATADA deverá fornecer certificado de participação 

dos treinamentos, para os participantes que obtenham aproveitamento. 

Parágrafo Décimo Quinto: A Contratada deverá aplicar um total de 18 (dezoito) 

treinamentos, nas ferramentas listadas no Projeto Básico. 

Parágrafo Décimo Sexto: Os 18 (dezoito) treinamentos poderão ser aplicados no 

decorrer do prazo da garantia técnica, de acordo com a solicitação da equipe técnica da 

Secretaria da Administração Penitenciária, sendo que o número mínimo é de 03 (três) 

participantes por treinamento. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 

Parágrafo Primeiro: Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

Parágrafo Segundo: Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da 

CONTARTADA, dando-lhe acesso às suas instalações para a entrega do objetivo 

contratado. 

Parágrafo Terceiro: Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos 

necessários que eventualmente venham a ser solicitados, que interfiram na execução do 

contrato. 

Parágrafo Quarto: Providenciar o pagamento da fatura aprovada. 
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CLAÚSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO OBJETO CONTRATO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo do 

CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

CONTRATO, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo Único: Eventual alteração contratual, será obrigatoriamente formalizada por 

termo aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 

8.666/1993. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de 

São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 14 do Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de junho de 2005. 

Parágrafo Primeiro: A sanção de que trata o “caput” anterior poderá ser aplicada 

juntamente com as multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 2007, 

garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e 

no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas, os 

valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.  

Parágrafo Terceiro: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DO CONTRATANTE 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências 

previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544, e artigo 77 a 80 e 86 a 88, da 

Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece desde já, os direitos do CONTRATANTE nos 

casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alterações, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia para a presente contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, 

bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 

Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a 

prestar suporte técnico e manutenção, na vigência do prazo de garantia técnica, das 

licenças de antispam e filtro de conteúdo, que será de 36 (trinta e seis) meses. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá disponibilizar ao menos dois métodos para  

abertura de chamado: número de telefone, site, página ou endereço de correio 

eletrônico específicos para abertura de chamados de suporte; 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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Parágrafo Segundo: A solicitação de atendimento de suporte só poderá ser efetuada por 

técnicos da Secretaria da Administração Penitenciária, devidamente identificados, 

lotados em São Paulo. 

Parágrafo Terceiro: Durante o prazo da garantia técnica, o fornecedor deverá prestar 

suporte, garantindo primeiro atendimento em até 04 (quatro) horas, contados a partir 

da abertura do chamado. 

Parágrafo Quarto: Será obrigatória a assistência técnica autorizada durante o prazo de 

garantia e suporte técnico em conformidade com as especificações técnicas contidas no 

Projeto Básico. 

Parágrafo Quinto: O atendimento e suporte técnico ao produto devem compreender o 

acesso a help-desk para atendimento de chamados em língua portuguesa, incluindo os 

atendimentos realizados através de um dos métodos indicados no Projeto Básico, além 

de on-site, quando necessário. 

Parágrafo Sexto: O atendimento deverá funcionar no esquema 24 (vinte e quatro) horas 

por 7(sete) dias na semana. 

Parágrafo Sétimo: O atendimento “on-site”, ou seja, aquele realizado localmente 

quando o atendimento remoto não consegue solucionar um problema no prazo 

determinado, poderá ser necessário no esquema 24 (vinte e quatro) horas por 7 (sete) 

dias na semana. 

Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA deverá incluir na prestação do Suporte Técnico “on-

site”, banco de horas, com um total de 300 (trezentas) horas (acumuladas), para uso 

durante o período de validade da garantia e suporte técnico, para execução de 

atividades técnicas “on-site”, mediante a solicitação da equipe técnica da Secretaria da 

Administração Penitenciária. 

Parágrafo Nono: As visitas “on-sites” serão prestadas no Departamento de Tecnologia 

da Informação da Secretaria da Administração Penitenciária na cidade de São Paulo. 

Parágrafo Décimo: O horário de prestação das visitas é no horário comercial, de 

segunda-feira a sexta-feira. 

Parágrafo Décimo Primeiro: O suporte técnico remoto compreende o prestado por meio 

de central de atendimento telefônico, e-mail ou outros quaisquer, no caso de: 

a)Falha de qualquer um dos componentes  da solução; 

b)Problemas relacionados a incidentes de segurança, politicas e regras implementadas, 

bugs e outros; 

c)Funcionalidades da solução; 

d)Auxílio remoto para criação/alteração de políticas e regras de segurança; 

e)Auxílio na emissão de relatórios e análises de logs de auditoria; 

f) Problemas no funcionamento da suíte, atualizações, mau funcionamento, etc. 

Parágrafo Décimo Segundo: Suporte técnico local (“on-site”) compreende o 

atendimento nas dependências da Secretaria da Administração Penitenciária, prestado 

por técnico da CONTRATADA, para realização de atividades de solução de problemas 

que não puderam ser solucionados de forma remota  e para problemas relacionados a 

incidentes de segurança ou ambiente de software que venham a tornar a solução 

inoperante. 
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Parágrafo Décimo Terceiro: O suporte técnico local deverá ser prestado pela licitante 

vencedora sempre que um problema não puder ser solucionado remotamente, logo 

após o encerramento do prazo determinado, sob solicitação da Secretaria da 

Administração Penitenciária; 

Parágrafo Décimo Quarto: A CONTRATADA deverá realizar uma visita técnica a cada 60 

(sessenta) dias, pré-agendada, com duração de 04 (quatro) horas (por visita), não 

cumulativas e destinadas às atividades de análise, checagem, atualização, criação de 

regras e demais atividades pertinentes ao bom funcionamento das ferramentas 

contratadas. 

Parágrafo Décimo Quinto: Durante o período de validade da garantia técnica, que será 

de 36 (trinta e seis) meses, ocorrerá um total de 18(dezoito) visitas.  

Parágrafo Décimo Sexto: O período de cada visita é de 4 (quatro) horas, que será 

realizada durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS TREINAMENTOS 

A CONTRATADA deverá fornecer treinamento para todas as ferramentas contempladas 

no Projeto Básico, com o objetivo de habilitar os técnicos, da Secretaria da 

Administração Penitenciária, a configurar, operar, administrar e gerenciar produtos. 

Parágrafo Primeiro: O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA 

na cidade de São Paulo. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada 

experiência técnica e didática para ministrar os treinamentos na língua portuguesa. O 

instrutor deverá comprovar ter feito curso oficial do fabricante sobre o produto para o 

qual o seu nome for proposto. 

Parágrafo Terceiro: Deverá ser fornecido certificado de participação dos treinamentos , 

para os participantes que obtenham aproveitamento. 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá aplicar um total de 18(dezoito) treinamentos, 

nas ferramentas listadas no Projeto Básico. 

Parágrafo Quinto: Os 18 (dezoito) treinamentos poderão ser aplicados no decorrer do 

prazo de validade da garantia técnica, de acordo com a solicitação da equipe técnica da 

Secretaria da Administração Penitenciária , sendo que o número mínimo de solicitação é 

de 03( três) participantes por treinamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se 

nele estivessem transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 003/2014 e anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 
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Parágrafo Segundo: Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, 

regulamentada anexo à Resolução nº CC-27, de 25/05/2006, Decreto estadual nº 

47.297, de 06 de novembro de 2002; Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002; 

Lei federal n.º 8.666 de 23 de junho de 1993; Lei estadual nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

Parágrafo Terceiro: Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo. 

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente 

termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

São Paulo,         de                            de 2014. 

 

 

____________________________ 
AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

 CONTRATANTE 

 

_____________________ 
 
 

 
CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 
___________________________________ 

Nome: 
RG: 

 
____________________________ 

Nome: 
RG: 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO (ELETRÔNICO) CG n° 003/2014 

Processo SAP/GS n° 1399/2013 

 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

 

Dispõe sobre a aplicação das  multas  previstas nas  Leis  federais 

8 .666/93 e 10.520/02 e na Lei es tadual 6 .544/89, no âmbito da 

Secretaria da Adminis tração P enitenc iária. 

 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 

31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve:  

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei 

federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da 

Lei estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 

20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei est adual 6.544/89, 

obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 

normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará 

a aplicação de multa na seguinte conformidade:  

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do 

ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 

10% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do 

ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na 

seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não 

realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de 

inexecução, calculada sobre o valor diário do contrato. 
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Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação 

de multa diária, na seguinte conformidade:  

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% 

quando houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º 

dia e 0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor 

previsto por dia.  

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV 

da Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 

2º a 5º terão seus percentuais acrescidos em 50%.  

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 

contratado ou da garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos 

pelo contratado no prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou 

do indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial.  

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento.  

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação 

de uma não exclui a da outra.  

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma 

de anexo, os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou 

instrumentos equivalentes de que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições 

desta Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99. 
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ANEXO V 

 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária  

 

PREGÃO (ELETRÔNICO) CG nº 003/2014 

PROCESSO SAP/GS nº 1399/2013 

 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 

003/2014, realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob as 

penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual nº 6544 

de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, a 

(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal. 

 

São Paulo,____de_______________de 2014. 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura)  

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser enviada, via fax ou correio eletrônico, 

para o número/endereço eletrônico, constantes no Item V, subitem “9”, alínea “c”, 

do Edital. 
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ANEXO – VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 003/2014 

Processo SAP/GS nº 1399/2013 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária  

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP. 

 

Declaramos que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa 

habilitação no presente processo licitatório, inclusive em virtude das disposições da 

Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

São Paulo, _____ de _____________ de 2014. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser enviada, via fax ou correio eletrônico, 

para o número/endereço eletrônico, constantes no Item V, subitem “9”, alínea “c”, 

do Edital  
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ANEXO – VII 

DECLARAÇÃO DE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 003/2014 

Processo SAP/GS nº 1399/2013 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária  

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP. 

 

 

Declaramos para os devidos f ins de direito, sob as penalidades cabíveis, 

assegurando que atendemos às normas relativas à saúde e segurança no trabalho.  

 

São Paulo, _____ de _____________ de 2.014. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser enviada, via fax ou correio eletrônico, 

para o número/endereço eletrônico, constantes no Item V, subitem “9”, alínea “c”, 

do Edital. 

 


