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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS (ENTREGA 

IMEDIATA). 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 013/2012 

PROCESSO SAP/GS n° 887/2012 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012012OC00039 

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

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05/10/2012 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/10/2012 às 09:00 horas 

O Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete da Sede 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 887/2012, objetivando aquisição, com 

instalação de equipamento de segurança de rede – Firewall, com entrega imediata, 

destinados à melhoria do parque tecnológico da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento 

anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, 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, 

Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, 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 Unificado 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 

1. A presente licitação tem por objeto a aquisição, com instalação de equipamento 

de segurança de rede – Firewall, com entrega imediata, destinados à melhoria do 

parque tecnológico da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, conforme 

especificações constantes do Folheto Descritivo, que integra este edital como Anexo 

I. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1.1. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações da Secretaria da 

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

Santana – São Paulo – SP – de 2ª a 6ª feiras das 08h30min às 11h30min e das 

13h00min às 16h00min, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, 

oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e 

ciência da complexidade técnica que recairão na instalação dos equipamentos 

objeto desta licitação. 

1.2. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendado pelos telefones (011) 

3206-4872 / 3206-4873 e 3206-4876. 

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 

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

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 Folheto Descritivo constante do Anexo I deste Edital; 

b) preços unitário e total, do 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 admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta deverá ser anexado 

arquivo contendo: 

5.1. Folheto Descritivo – Anexo I. 

5.2. A empresa proponente não deve se identificar, mas apenas a marca e 

modelo do produto ofertado, bem como sua especificação. 

5.3. Só serão aceitos arquivo contendo o anexo indicado no subitem 5, deste item 

III, elaborado no formato indicado no formulário eletrônico de encaminhamento da 

proposta. 

5.4. Havendo divergência entre os valores consignados no(s) arquivo(s) indicado(s) 

no subitem 5, deste item III, e os valores lançados no formulário eletrônico de 

encaminhamento da proposta, prevalecerão estes últimos. 

6. 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 registrado 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; 

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

1.2. REGULARIDADE FISCAL 

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

Fazenda (CNPJ); 

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, recuperação 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 

a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel 

timbrado, atestando que tem ciência e atende perfeitamente as especificações, 

comprometendo-se a prestar garantia técnica de acordo com as exigências contidas 

no item 6 do Folheto Descritivo Anexo I deste Edital. 

b) Atestado de Vistoria. 

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 regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998; 

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

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, 

art. 117, Constituição do Estado). 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 desclassificadas as propostas: 

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 

identificação. 

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, do item, 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 global do item. 

4.2. A etapa de lances terá a duração 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. 
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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. 

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 

contendo a classificação final, em ordem crescente 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 classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 

respeitada a ordem de classificação, 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 mensagens abertas no 

sistema, com vistas à redução do preço. 
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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; 

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 

calonson@sp.gov.br / 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, situa 

da 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 autenticadas, 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 

mailto:calonson@sp.gov.br
mailto:aabarreto@sp.gov.br
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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 “e” 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 fiscal, 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 

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 fiscal 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, 

verificará 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 
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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, situada na 

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

SP. 

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. 

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 eletrônico, 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 licitantes de nova data e horário para a sua 

continuidade; 

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

INSTALAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1. Os bens deverão ser entregues e instalados em 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, contados da assinatura do contrato, conforme as condições estabelecidas 

no Anexo I deste Edital. 

2. A entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no 

Departamento de Tecnologia da Informação da Sede da Secretaria da 

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

Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP, 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 

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

dias úteis, contados da data da entrega e instalação dos bens, 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 05 (cinco) 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 05 (cinco) 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 verificado 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), 



 
 
 
 

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/FAX 3206-4877 

11 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do Departamento de 

Tecnologia da Informação 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 crédito 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 

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 IV. 

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) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) 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 05 (cinco) 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 
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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 08 (oito) 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 a partir da data de sua assinatura e 

término em 31 de dezembro de 2012. 

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. 

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 2006, 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. DA GARANTIA TÉCNICA DOS PRODUTOS 

1. Garantia de que o objeto contratado manterá a sua integralidade, assegurando 

que esteja perfeito e mantenha as suas características durante o período mínimo 

estabelecido no Anexo I – Folheto Descritivo, deste Edital, contados da data da 

entrega dos bens. 

1.1. Consiste a garantia técnica na obrigatoriedade de reparo ou substituição do 

objeto, caso evidenciada a irregularidade ou defeito, por vício do produto, 

assegurando a perfeita funcionalidade do bem adjudicado. 

1.2. Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA deverá prestar 

assistência técnica e manutenção preventiva de acordo com as recomendações do 

fabricante, consistente contra defeitos de funcionamento não causados por 

operação incorreta do equipamento. 

1.3. O atendimento às solicitações para prestação de assistência técnica deverá ser 

efetuado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
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1.4. Havendo necessidade de um prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas para a 

correção dos defeitos apresentados, a CONTRATADA obrigar-se-á a fornecer, sem 

ônus para a CONTRATANTE, durante o período de conserto, bens similares e em 

condições de serem utilizados pela Administração. 

2. Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, 

substituição de peças, transportes, mão-de-obra e manutenção dos bens, no caso 

de apresentar(em) imperfeição(ões) correrão por conta da CONTRATADA, não 

cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus. 

XV. 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 XIII, do regulamento 

anexo à Resolução CC-27/2006, 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: 

Anexo I – Folheto Descritivo; 

Anexo II – Planilha de Decomposição de Preços; 

Anexo III – Atestado de Vistoria; 

Anexo IV - Minuta de Contrato; 

http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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Anexo V - Cópia da Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo VI – Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VII – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração; 

Anexo VIII – 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, 02 de outubro de 2012. 

 

 

Amador Donizeti Valero 

Chefe de Gabinete 



 
 
 
 

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/FAX 3206-4877 

15 

ANEXO I 

FOLHETO DESCRITIVO 

Edital de Pregão Eletrônico CG nº 013/2012 

Processo SAP/GS nº 887/2012 

1. OBJETO: Aquisição, com instalação, equipamento de segurança de rede – 

Firewall, com entrega imediata, destinados à melhoria do parque tecnológico da 

Sede da Secretaria da Administração Penitenciária. 

1.1. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações da Secretaria da 

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

Santana – São Paulo – SP – de 2ª a 6ª feiras das 08h30min às 11h30min e das 

13h00min às 16h00min, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, 

oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e 

ciência da complexidade técnica que recairão na execução dos serviços de 

instalação dos equipamentos objeto desta licitação. 

1.2. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendado, pelos telefones (011) 

3206-4872 / 3206-4873 e 3206-4876. 

Especificação Técnica 

Características dos equipamentos Firewall: 

Descrição 
Equipamento 

Tipo 1 

Firewall throughput (Mínimo) 20 Gbps 

VPN throughput (Mínimo) 3 Gbps 

VPN tunnels (Mínimo) 15.000 

Cliente mVPN Concorrentes 200 

Conexões Concorrents (Mínimo) 5.000.000 

Conexões por segundo (Mínimo) 110.000 

VLANs (Mínimo) 1024 

Numero de IPs Protegidos Ilimitado 

Interfaces de Rede 10/100/1000Base TX (Mínimo) 8 

Porta Console RJ 45 1 

Portas USB (Mínimo) 2 

Dimensões para Rack 19” de até 2Us 

Balanceamento de Link mínimo 2 

Balanceamento de Servidores Sim 

Módulo de Cluster ou portas para High Availability Inclusos Sim 

Alimentação elétrica 110/220 Volts 
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Item Quantidade Especificação 

01 02 1. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA REDES- FIREWALL: 

Recursos necessários para a solução de Firewall/VPN  

1.1 Os equipamentos deverão ser baseados em Hardware 
especializado, não podendo ser servidor ou estação de trabalho de uso 
genérico, com capacidade suficiente para atender a necessária demanda 
das unidades onde forem instalados. 

1.2 Os appliances deverão possuir suporte à SNMP  v1, v2 e v3. 
(Simple Network Management Protocol) 

1.3 Os appliances deverão possuir um sistema de alertas configurável 
fornecendo, pelo menos, avisos sobre eventos críticos no sistema. 

1.4 Requisitos Software para o Appliance Firewall / VPN 

1.5 O equipamento não deve possuir limitação de endereçamento IP 
que pode ser tratado pelo Firewall. 

1.6  A solução deve possibilitar a utilização de anti-virus integrado a 
solução para a verificação do tráfego que passa pelo Firewall, permitindo 
ainda a atualização automática do Anti-Vírus. 

1.7  O Firewall deve possuir um sistema próprio de modo que os 
binários do equipamento sejam protegidos; 

1.8  A solução deve permitir que todo o tráfego de informações entre o 
dispositivo de gerenciamento e os dispositivos gerenciados seja 
criptografada. 

1.9  A solução de Firewall deve permitir a filtragem de pacotes; 

1.10  A solução de Firewall deve suportar stateful inspection; 

1.11  A solução de Firewall deve suportar diferentes níveis de segurança 
para filtragem de aplicativos; 

1.12  A solução sempre deve utilizar a tecnologia stateful inspection, e, 
adicionalmente, deve implementar a filtragem de aplicações nas regras que 
compõem a política de segurança; 

1.13  Permitir que todas as comunicações sejam bloqueadas por padrão 
a menos que estejam expressamente permitidas na política de segurança; 

1.14  Permitir a realização de Qos para conexões tanto de entrada como 
de saída definindo alocação de banda e prioridade para utilização; 

1.15  Permitir a definição de Qos, para o trafégo por porcentagem do 
link, garantia de uma parte da banda, limites de banda 

1.16  Permitir criação de Qos por interface física ou lógica (VLAN). 

1.17  Permitir a criação de regras especifica para tipos de protocolos IP 
genéricos; 
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1.18  A solução deve possibilitar a suportar os protocolos SMTP, HTTP e 
FTP executando filtragem de aplicativos no conteúdo das informações; 

1.19  Suportar a autenticação de usuários utilizando o protocolo 
TACACS; 

1.20  Suportar a autenticação de usuários utilizando o protocolo 
RADIUS; 

1.21  Suportar a autenticação de usuários utilizando o protocolo LDAPS; 

1.22  A compatibilidade de VPN deve ser testada por organismos 
independentes, como VPN Consortium, podendo atestar a qualidade da 
solução. 

2 Certificações 

2.1 Devem possuir no mínimo 3 das seguintes certificações que 
atestam a qualidade da solução: 

2.1.1 FIPS 

2.1.2 Common Criteria  

2.1.3 ICSA Labs 

2.2 A Solução de software e hardware devem ser do mesmo fabricante. 

2.3 A solução deverá ser disponibilizada para uso de forma integrada, 
com hardware e software do mesmo fabricante. 

2.4 Todos os componentes deverão ser novos e sem uso. 

2.5 Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, 
softwares, licenças de sistemas operacionais e outros dispositivos 
necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, 
mesmo que não especificados. 

2.6 Os equipamentos e softwares deverão dar suporte à IPv6. 

2.7 A solução deverá disponibilizar gerenciamento centralizado dos 
equipamentos, de suas funcionalidades e configurações sem restrições . 

3 Funções e Possibilidade de configurações 

3.1 A solução deve possibilitar a utilização de todas as interfaces para 
configuração do appliance, não importando se é rede interna Dmz ou Wan; 

3.2 A Solução deve suportar a configuração automática do serviço de 
anti-spoofing Suportar 802.1q VLAN tagging; 

3.3 Suportar roteamento ip Multicast; 

3.4 Suportar políticas de roteamento; 

3.5 Suportar a configuração do IP do Firewall utilizando a GUI de 
gerenciamento; 

3.6 Suportar a alteração de roteamento utilizando a GUI de 
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gerenciamento ou através de interface HTTPs/SSH do equipamento; 

3.7 Suportar roteamento por origem 

3.8 Suportar definição de entradas Proxy ARP estático por meio da GUI 
de gerenciamento; 

3.9 Suportar que entradas ARP possam ser adicionadas e removidas 
sem a utilização de comandos do sistema operacional; 

3.10  Suportar a alteração do MTU (unidade máxima de transmissão) 
através da GUI de gerenciamento. 

3.11  A solução deve possibilitara a configuração de NAT de origem. 

3.12  A solução deve suportar a configuração de conversão de múltiplos 
endereços para apenas um endereço de forma dinâmica (Port Address 
Translation)  

3.13  Suportar a configuração de DHCP para o fornecimento de 
endereços de forma dinâmica. 

3.14  Suportar para tradução do destino estático (NAT); 

3.15  Suportar tradução da porta de destino; 

3.16  Suportar a tradução de uma combinação de uma origem e destino 
estáticos (NAT de origem e destino aplicados na mesma regra) 

3.17  A solução deverá suportar o padrão 802.3as de link Aggregation 
para fins de load-balancing e alta disponibilidade dos Links de Rede 

3.18  Suportar a geração de entradas de Proxy ARP automaticamente 
para as traduções de endereços 

3.19 A Solução deve permitir a criação de regras específicas utilizando 
usuários ou grupos de usuários do Domínio como objeto de especificação 
para a regra permitindo que esta seja criada tanto para permissão ou 
negação de acesso quanto ou/e autenticação deste usuário ou grupo de 
usuário a um determinado destino interno ou externo ao ambiente protegido 
pela solução utilizando apenas um campo de configuração. 

3.20  Realizar o balanceamento de tráfego de no mínimo 2 (dois) links de 
acesso WAN, inclusive de provedores diferentes, sem a necessidade de 
implementação de protocolos de roteamento e de forma incorporada a 
solução no mesmo equipamento; 

3.21 A Solução deve possuir de modo nativo ou no formato modular um 
recurso de autenticação de Usuários da rede protegida para que então 
possam obter acesso permitido pela política de acesso. 

3.21.1 Esse recurso deve prover também a autenticação de usuários de 
Microsoft Active Directory, LDAP e RADIUS 

3.22.2 A Solução deve conter de maneira integrada ou modular á solução 
o recurso de anti-spam. 

3.23.3 Possibilitar que elementos relacionados a aplicações sejam 
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utilizados para a criação de regras de acesso facilitando a identificação do 
padrão de tráfego de uma determinada aplicação, como por exemplo, MSN, 
Skype, e Etc, além de ports TCP/UDP utilizadas. 

3.24.4 O Equipamento deverá permitir a visualização do número de 
conexões simultâneas abertas para cada endereço IP nas regras de acesso 
do Firewall. 

4 Gerenciamento de Regras  

4.1 Deve suportar a definição de um modelo de regras (política de 
segurança), sobre as quais todas as demais regras ficarão subordinadas, 
seguindo o conceito de federalização.  Ou seja, considerando dois ou mais 
escritórios que possuam um cluster de Firewall cada e que também possuam 
regras em comum, deverá ser possível, a partir da GUI do Gerenciador, criar 
um modelo de regras que será herdado pelos clusters que estiverem 
subordinados a este modelo. 

4.2 Quando for atualizada uma regra no modelo, significará também 
que tal regra será aplicada automaticamente em todos os grupos de regras 
que estiverem subordinados ao modelo. 

4.3 Capacidade de criação de grupos e sub-regras que podem ser 
aplicadas ou não no grupo ou modelo de regras obedecendo a hierarquia. E 
que também permitam criação de sub-regras a partir de uma ou mais regras. 

4.4 Suportar grupos de regras que devem ser aplicadas para cada 
Firewall individualmente que podem ou não serem subordinadas ao modelo 
de regras; 

4.5 Permitir que cada administrador possua direitos diferenciados para 
o acesso e configuração das regras de segurança; 

4.6 Permitir que cada administrador possua direitos diferenciados para 
o acesso e configuração das regras de segurança; 

4.7 A solução deve ser orientada a objetos possibilitando copiar e colar 
os objetos gráficos (Drag-Drop); 

4.8 Possibilidade de criação de objetos para aplicação nos modelos ou 
grupo de regras, sendo necessários, pelo menos os seguintes elementos: 

4.8.1     Host, com atributos de endereço IP primário e endereços IP 
secundários; 

4.8.2     Redes; 

4.8.3     Ranges de Endereçamento IP; 

4.8.4     Grupos compostos por vários elementos distintos; 

4.8.5 Aliases, que pode variar de atributos conforme elementos utilizados; 
ou seja, utilizar elementos dinâmicos na política de segurança, de modo que 
o valor do elemento é resolvido (alterado), dependendo do Firewall em que 
está instalada a política; 

4.8.6 Serviços de rede, com atributos para determinar o tipo de protocolo, 
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porta de origem e porta de destino. 

4.8.7 O sistema deverá impedir a aplicação de regras que impeçam a 
conexão do gerenciamento ao Firewall; 

4.8.8  Permitir a simulação das regras (visando verificar quais regras e 
ações se aplicam para um determinado tráfego) ou realizar a gestão de 
mudanças das regras (onde será necessário submeter as alterações à um 
aprovador para então poder aplicá-las); 

4.8.9  Permitir o gerenciamento de várias versões diferentes do firewall 
no mesmo gerenciamento, sendo que no caso de clusters os seus membros 
devem possuir exatamente a mesma versão e modelo de equipamento; 

4.8.10  Possuir LDAP interno para criação de usuários conforme políticas 
de acesso; 

4.8.11  Identificar os objetos que estão sendo utilizados ou não e em qual 
local; 

4.8.12  Permitir a verificação por Hits quais regras estão sendo mais 
utilizadas pelo Firewall, gerando estas informações dentro das regras; 

4.8.13  Permitir o Roll-back, ou seja voltar as regras a o estado anterior; 

4.8.14  Permitir o armazenamento das últimas alterações no grupo de 
regras com a possibilidade de Roll-Back 

4.8.15 A solução deve possibilitar o controle sobre a alteração de regra 
informando o usuário que realizou a alteração da regra. 

4.8.16  Configurar lista de sites bloqueados, ou filtro de conteúdo integrado 
a solução tanto para os protocolos HTTP e HTTPS e criar paginas 
customizadas no formato html ou redirecionando para uma pagina especifica 
por lista de sites. 

4.8.17  Possibilidade de realização de regras de inspeção para os 
protocolos HTTP, SMTP, POP3, FTP, IMAP e SIP. 

4.8.18  Permitir a criação de regras de IPS para os protocolos HTTP, 
SMTP, POP3, FTP, IMAP e SIP, tendo uma base de ataques atualizada pelo 
fabricante, permitindo também a utilização de um equipamento somente para 
esta funcionalidade do mesmo fabricante. 

4.8.19 Nas regras de IPS, permitir a visualização do conteúdo das 
assinaturas, e também permitir a criação de regras customizadas.  

4.8.20  A solução deve Permitir a filtragem de pacotes HTTPS, abrindo os 
pacotes criptografados, realizando a filtragem e depois inserindo um 
certificado próprio ou inserido pelo administrador. 

5 Alta Disponibilidade de Links de Comunicação e VPN 

5.1 O Firewall deve ser capaz de fazer balanceamento de carga de 
links para conexões de saída; 

5.2 O balanceamento deve ser capaz de selecionar o caminho mais 
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rápido para o destino através de peso proporcional à banda de cada link. 

5.3 O balanceamento de carga deve ser capaz de selecionar o caminho 
mais rápido para o destino, com base na análise de performance do link ou 
por por pêso proporcional à banda disponível em cada link; 

5.4 O Firewall deve ser capaz de realizar balanceamento de carga para 
a entrada de conexões; 

5.5 O Firewall deve fornecer balanceamento de carga através do links 
para conexões VPN, sendo que as conexões possam ser balanceadas 
aumentando o desempenho do túnel VPN; 

5.6 O balanceamento de Conexões VPN deve ser realizado através de 
um único tunel lógico, não havendo nenhum protocolo adicional de 
roteamento. 

5.7 No caso de falha de um link, todas as conexões existentes devem 
ser automaticamente transferidas (statefully) para o outro Link que estiver 
ativo; 

5.8 Devem poder ser acrescentadas novas ligações de links sem 
quaisquer alterações nas ligações existentes. 

5.9 O Firewall deve fornecer o recurso de balanceamento de carga e 
agregação da capacidade de banda de Links para estabelecimento de túneis 
VPN somando  a capacidades destes Links  de comunicação para o tráfego 
de informações dentro da VPN. Os Links devem ser agregadas de modo que 
ao ser iniciada uma transferência entre dois pontos em que esteja sendo 
usado este recurso, as capacidades dos Links sejam somadas. 

5.10 Prazo de entrega 45 dias a contar da data de assinatura de 
contrato; 

6 Alta Disponibilidade Firewall/VPN 

6.1 A solução deve permitir que o Firewall seja agrupado em múltiplos 
equipamentos que funcionam como um único, com um objetivo virtual e com 
políticas de segurança idênticas; 

6.2 O desempenho de cada equipamento deve contribuir para o 
throughput total. 

6.3 O Firewall / VPN deve ser agrupado para se ter uma maior 
disponibilidade e maior escalabilidade, sendo que este deve ser do modo 
ativo-ativo; 

6.4 Permitir que as configurações sejam aplicadas automaticamente a 
todos os membros do cluster, de modo que o administrador não precise 
definir configurações separadas para cada módulo do cluster; 

6.5 O cluster deve ser visto com uma entidade única para o resto da 
rede, utilizando tecnologia de agrupamento virtual por endereço IP e MAC 
sendo que este deve ser montado sem a utilização de protocolos adicionais 
de roteamento (tais como multicast); 
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6.6 Suportar cluster ativo-ativo de no minino 5 equipamentos; 

6.7 O cluster deve ser montado utilizando-se versões idênticas de 
software e equipamentos; 

6.8 O cluster deve suportar a inserção de novos equipamentos no 
cluster já configurado; 

6.9 O cluster deve suportar um balanceamento dinâmico de carga de 
modo nativo; 

6.10  O cluster deve suportar a inserção de um equipamento em modo 
de espera pela interface gráfica; 

6.11 O cluster deve ser implantado, sem que haja alterações nas 
configurações dos equipamentos de rede como switches e roteadores; 

6.12  O cluster deve fornecer stateful clustering failover para conexões 
TCP simples que utilizam um porta estática (exemplo SSH); 

6.13  O cluster deve fornecer stateful clustering failover para conexões 
TCP complexas que utilizam várias portas (como, FTP, SIP e Oracle); 

6.14  O cluster deve fornecer stateful clustering failover para conexões 
autenticadas; 

6.15  O cluster deve fornecer stateful clustering failover para conexões 
VPN; 

6.16  O cluster deve fazer stateful clustering failover mesmo quando 
todas as características dos produtos estão em uso e para todas as 
funcionalidades de Firewall, vpn e balanceamento de links; 

6.17 O cluster não deve derrubar as conexões existentes quando for 
aplicada uma nova política de segurança. 

7 Alta Disponibilidade de Servidores 

7.1 O Firewall deve permitir o balanceamento de dois ou mais 
servidores web que estejam sendo protegidos por ele. 

7.2 O balanceamento deve verificar a disponibilidade dos equipamentos 
através de ping ou agente específico para health check. 

7.3 Deve permitir o balanceamento por linha de regra do Firewall, além 
de permitir a parametrização de como as conexões serão encaminhadas 
para os grupos de servidores. 

7.4 Permitir a integração do balanceamento de Servidores com o de 
links, definindo que vários servidores podem ser acessados por vários links. 

7.5 Permitir a atualização dinâmica da zona do servidor dns para que 
em caso de queda do link, as requisições não sejam encaminhadas. 

8 Software de Gerenciamento da Solução de Firewall. 

8.1 A solução de gerenciamento deverá ser instalada em um hardware, 
sendo servidor ou estação de trabalho, fornecido pela licitante, que atenda 
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as seguintes especificações mínimas: 

8.2 Requisitos de Sistema: 

8.3 Família de Processadores Intel Core ou superior, ou equivalente a 
Plataforma Intel 

8.4 Espaço em Disco para o Sistema de Gerenciamento: 30 GB  

8.5 Espaço em Disco para o Servidor de Logs: 2Tb  

8.6 Requesitos de memória para sistemas operacionais em 32-bit: 

8.7 2 GB RAM por Server  (Mínimo de 3 GB se os dois componentes, 
Sistema de Gerenciamento e Servidor de Log for instalado no mesmo 
equipamento) ou superior  

8.8 1 GB RAM para o Cliente de Gerenciamento 

8.9 Requisitos de Memória para sistemas operacionais em 64-bit:  

8.10 6 GB RAM por Server (Mínimo de 8 GB se os dois componentes, 
Sistema de Gerenciamento e Servidor de Log for instalado no mesmo 
equipamento)  

8.11 2 GB RAM para o Cliente de Gerenciamento  

8.12 Sistemas Operacionais 

8.13 O Sistema de Gerenciamento deve suportar  os seguintes sistemas 
operacionais e versões ou ser em sistema operacional proprietário da marca 
do appliance . 

8.14 Microsoft® Windows Server 2008™ SP2 and R2 (32-bit and 64-bit)*  

8.15 Microsoft® Windows 7™ SP1 (32-bit and 64-bit)*  

8.16 Microsoft® Windows Vista™ SP2 (32-bit and 64-bit)*  

8.17 Microsoft® Windows Server 2003™ SP2 (32-bit)*  

8.18 CentOS 5 (for 32-bit and 64-bit x86)  

8.19 Red Hat Enterprise Linux 6 (for 32-bit and 64-bit x86)  

8.20 SUSE Linux Enterprise 11 SP1 (for 32-bit and 64-bit x86)  

8.21 A solução deve permitir a configuração do Firewall em duas etapas. 
A primeira etapa consiste na aplicação de configurações apenas no módulo 
de gerenciamento, o que irá possibilitar revisão. A segunda etapa consiste 
na aplicação da configuração na solução em produção; 

8.22 O Sistema de Gerenciamento deve realizar o gerenciamento de 
todos os elementos da solução a partir de uma única console de operação, 
devendo ser parte integrante da solução fornecida; 

8.23 A Solução deve permitir que qualquer característica existente nos 
elementos de gerenciamento possa ser monitorada, configurada e 
administrada através de console única e de forma gráfica (GUI); 
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8.24 Todas as conexões com a interface de gerenciamento devem ser 
criptografadas e autenticadas; 

8.25 Deve possuir um sistema de log capaz de receber todos os logs de 
todos firewalls gerenciados ou de ativos de terceiros via protocolo syslog. 

8.26 O sistemas de gerenciamento e de log podem ser hospedados na 
mesma máquina ou em máquinas distintas, podendo ter alta disponibilidade 
tanto do gerenciamento quanto do sistema de log. 

8.27 O sistema de gerenciamento e log deve ter suporte para instalação 
tanto em ambiente Windows quanto em ambiente Linux. 

8.28 As configurações de todos os sistemas gerenciados devem ser 
armazenadas no mesmo sistema de gerenciamento, de modo que havendo 
alguma falha de hardware do Firewall, a decisão de restauração possa ser 
realizada usando os dados armazenados, através do sistema de gestão. 

8.29 O gerenciamento tem que ser capaz de gerenciar todos 
equipamentos descritos na solução. 

8.30 Todos os sistemas gerenciados devem suportar a conexão 
aceitando a configuração de NAT (network address translation), para 
conseguir gerenciar a GUI, sistema de gerenciamento, sistema de log e 
Firewall. 

8.31 O sistema de gerenciamento deve ter a capacidade de suportar a 
implementação de alta disponibilidade sendo que se houver queda do 
gerenciamento todas as informações sejam transferidas de forma 
transparente. 

8.32       A solução de gerenciamento Deve ser totalmente compatível com 
os sistemas operacionais Windows 2003 Server SP3, 2008 Server SP2, 
Windows XP SP3, CentOS 5, Fedora 8 e 9, Red Hat Enterprise 4 e 5, Suse 
Linux Enterprise 11 tanto em 32 e 64 bits. Pode ser também em sistema 
proprietário da marca do Appliance . 

8.33  A partir da console gráfica do Sistema de Gerenciamento deve ser 
possível visualizar, pelo menos, as seguintes informações:  

8.34 Status dos Firewalls monitorados entre ativo (on-line) e inativo (off-
line); 

8.35 Status em tempo real da carga de utilização dos Firewalls; 

8.36 Status em tempo real do tráfego nas interfaces dos Firewalls; 

8.37 Status em tempo real das conexões permitidas e bloqueadas dos 
Firewalls. 

8.38 Suportar a exportação dos relatórios no formato pdf para se garantir 
a autenticidade das informações, em conformidade as normas de auditoria. 

8.39 O sistema de gerenciamento deve permitir diferentes perfis, níveis 
de acesso de administração; 

8.40 Permitir que um número ilimitado de administradores se conectem 
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no sistema de gerenciamento simultaneamente com diferentes permissões 
de leitura ou escrita; 

8.41  Permitir que cada administrador tenha responsabilidades mínimas 
distintas tais como: 

8.42 Somente visualizar logs; 

8.43 Telas de administração especificas; 

8.44  Permitir que todas as ações do administrador sejam auditadas, 
registrando (armazenando) o endereço IP e nome de usuário conectado, 
também, devem ser registradas as alterações; 

9 Requisitos de Monitoramento da Solução. 

9.1 A visualização de logs dos Firewall /VPN deve possuir, pelo menos, 
seguintes informações: 

9.2 Identificação do elemento que originou o log de informação; 

9.3 Endereço IP de origem; 

9.4 Endereço IP de destino; 

9.5 Ação tomada pelo Firewall Engine/VPN conforme política; 

9.6 Porta de origem; 

9.7 Porta de destino; 

9.8 Endereço de NAT de origem; 

9.9 Endereço de NAT de destino; 

9.10 Porta de PAT de origem; 

9.11 Porta de PAT de destino; 

9.12 Permitir ao administrador realizar customização nos campos da 
janela de log, alterar a ordem dos campos e inserir informações adicionais 
que não constam na tela padrão. 

9.13 Caso o sistema de log comece a ficar sem espaço em disco, a 
solução deve permitir a execução de um script para transferir os arquivos de 
logs antigos para um servidor externo e então removê-los do servidor de 
gerência, liberando assim o espaço necessário; 

9.14 Permitir a criação de visões de monitoração, como um dashboard, 
visando analisar os ambientes que serão monitorados de forma simplificada, 
estas visões devem ser atualizadas de forma automática e dinâmica; 

9.15 A partir da tela de monitoração o administrador deve poder ver 
detalhes sobre determinado tráfego e visualizar detalhes dos pacotes na 
janela de log. 

9.16 As visões de monitoração devem permitir o administrador saber no 
mínimo o status de todos os objetos monitorados, tráfego por links, 
informações sobre o equipamento, tráfego criptografado e tráfego por regra; 
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9.17  Permitir a visualização dos registros no sistema de log o tempo 
decorrido de cada conexão; 

9.18  Permitir a visualização do número de bytes enviados e recebidos 
durante cada conexão; 

9.19  Suportar a guarda de URL’s no sistema de log; 

9.20  Suportar o envio de todas as mensagens de sistema para um 
sistema de log centralizado; 

9.21  Todos os registros de logs dos firewalls devem ser enviados para o 
sistema de log. 

9.22 Permitir o registro dos dados de log no firewall se a conexão com o 
sistema de log se perder e quando a conexão for restabelecida, todo este 
conteúdo deve ser enviado automaticamente sem interação do 
administrador; 

9.23  Permitir a monitoração de log em tempo real; 

9.24  Permitir a guarda de filtros para os logs sendo que estes podem ser 
utilizados novamente em novas conexões; 

9.25  Permitir a criação de diferentes filtros que mostram o tráfego 
passante em tempo real sem a necessidade de armazenamento no sistema 
de log.  

9.26  Permitir a exportação de dados registrados no formato CSV ou 
XML; 

9.27  Permitir a exportação de dados registrados no formato de log para 
um servidor syslog; 

9.28  Permitir a aplicação de filtros predefinidos no momento da 
navegação de registros de log; 

9.29  Permitir a criação de agendamentos para o arquivamento dos 
registros de log;  

9.30  Suportar o agendamento de exportação de relatórios ; 

9.31  Definição de vários alertas específicos para diferentes tipos de 
eventos; 

9.32  O sistema deve suportar alertas enviando traps SNMP; 

9.33  O sistema deve ter suporte para alertas e notificações enviando e-
mails; 

9.34  Possibilitar a visualização dos túneis VPN ativos que são 
estabelecidos por um determinado Firewall dentro da estrutura protegida, 
bem como os clients VPN que possuem sessões abertas no dispositivo em 
tempo real. 

9.35 Permitir o gerenciamento dos Túneis VPN ativos e Clients VPN, 
possibilitando a finalização destas conexões caso necessário. 
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9.36 Permitir que um Snapshot dos Logs, alertas e entradas de auditoria 
seja realizada  através da console de gerenciamento gráfica. 

9.37 A solução deve permitir que o administrador altere o parâmetro que 
define a emissão de alertas críticos relacionados ao Firewall e ao sistema de 
gerenciamento através de interface gráfica e gráficos de monitoramento. 

10 Relatórios 

10.1 Deve possuir uma ferramenta de relatórios integrada ao sistema de 
gestão; 

10.2 Possuir alguns modelos de relatórios padrão disponível com a 
ferramenta de relatórios; 

10.3 Suportar a personalização e a criação de novos relatórios pelos 
administradores; 

10.4 Permitir a execução automática de relatórios; 

10.5 Possuir uma ferramenta de visualização dos relatórios sendo que 
estes possam ser gerados no formato de gráficos para melhor visualização 
dos resultados; 

10.6 Suportar a exportação dos relatórios somente em formato PDF, em 
conformidade com as normas de auditoria. 

11 Atualizações do Firewall 

11.1 As atualizações devem ser feitas com um upgrade da versão atual 
no equipamento e não através de patchs fragmentados. 

11.2 O Firewall deve permitir a atualização de forma remota.; 

11.3 Em modo cluster o firewall deve ser atualizado sem paradas (ou 
seja, os membros do cluster devem poder ser atualizados, um de cada vez, 
e não havendo queda de conexões pelo fato dos Firewall membros do 
cluster estarem com versões diferentes durante. 

11.4 As imagens de atualização devem estar protegidas contra 
manipulação de terceiros; 

11.5 O Firewall deve ter a função roll back para uma versão anterior em 
caso de problemas na atualização tanto no sistema de gerenciamento 
quanto no localmente no appliance. 

12 Requisitos para as Funcionalidades de VPN  

12.1 As redes privadas virtuais (VPN) devem ocultar e criptografar o 
tráfego entre os pontos finais, para estabelecer um canal virtual, através de 
um túnel seguro sobre uma rede tipicamente pública como a Internet 

12.2 Realizar o balanceamento de tráfego em VPNs Site-to-Site entre os 
Firewall que estão fechando a comunicação quando utilizado 2 (dois) ou 
mais links de acesso WAN, inclusive de provedores diferentes, sem a 
necessidade de implementação de protocolos de roteamento e de forma 
incorporada ao produto, sendo estes dois Firewalls utilizados para realizar o 
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balanceamento da comunicação do mesmo fabricante; 

12.3 Os seguintes algoritmos de encriptação devem ser suportados: 

12.3.1 AES-128; 

12.3.2 AES-256; 

12.3.3 DES; 

12.3.4 3DES; 

12.4  Os seguintes algoritmos de message digest devem ser suportados: 

12.4.1 MD5; 

12.4.2 SHA-1. 

12.5 Deve apresentar as VPN configuradas com as informações abaixo: 

12.5.1 Ícone/ indicativo se a VPN esta ativa/inativa; 

12.5.2 Nome do peer remoto; 

12.5.3 Ícone/ indicativo se o IPSEC esta em modo AGRESSIVO; 

12.5.4 1ª Fase - IKE/ISAKMP - Grupo DH - descrição; 

12.5.5 1ª Fase - IKE/ISAKMP - Tipo do Hash; 

12.5.6 1ª Fase - IKE/ISAKMP - Tipo de Criptografia; 

12.5.7 1ª Fase - IKE/ISAKMP - Tempo Limite (timeout); 

12.5.8 2ª Fase - ESP - Criptografia; 

12.5.9 2ª Fase - ESP - Tempo Limite (timeout); 

12.5.10 2ª Fase - ESP - Bytes Limite; 

12.5.11 Autenticação utilizada; 

12.5.12 Nome do objeto Peer Remoto; 

12.5.13 Nome do objeto de acesso remoto, objeto de acesso remoto pode 
ser rede, host, grupo de redes, grupo de hosts ou grupo de rede e hosts; 

12.5.14 Descrição/observação; 

12.5.15 Habilitar globalmente a geração de logs para o processo de 
negociação de chaves para gerar logs com as conexões que farão uso do 
túnel; 

12.5.16 A Solução deve suportar o protocolo IKE2 (Internet Key Exchange). 

12.5.17 Devem ser possíveis operações de inclusão, edição, exclusão e 
ativação/desativação.. 

13 Funcionalidades VPN Client 

13.1 O cliente VPN deve suportar autenticação baseada em certificados; 

13.2 O cliente VPN deve utilizar o protocolo IPsec para fechamento de 
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VPN client. 

13.3 O cliente VPN deve ter suporte para uma autenticação hibrida se 
utilizando dos seguintes protocolos de back-end: 

13.3.1 RADIUS; 

13.3.2 TACACS+; 

13.3.3 LDAPS. 

13.4 O cliente VPN deve suportar autenticação se utilizando de 
autenticação baseada em smart-cards; 

13.5 O cliente VPN deve suportar autenticação se utilizando de 
autenticação baseada em USB Tokens; 

13.6 O cliente VPN deve suportar a autenticação em um domínio 
Windows. 

14           Filtro de Conteúdo Web e Controle de Aplicações 

14.1 A solução deve prover a possibilidade de criação de políticas 
integradas para controle de navegação via navegador e controle de 
aplicações de utilizem ou não o navegador; 

14.2 Deve identificar, permitir ou bloquear aplicações e páginas da 
Internet; 

14.3 Deve possuir uma base de aplicações incluindo aplicações, 
"Widgets" Web 2.0 e base de URL; 

14.4 Deve prover a possibilidade de integrar as funções de controle de 
aplicações e controle de URL's no mesmo equipamento.  

14.5 A gerência das políticas de segurança de controle de aplicação e 
controle de URL's deverá ser centralizada. 

14.6 A solução deve possibilitar a criação de políticas granulares 

14.7 Deve possibilitar permitir ou bloquear aplicações ou páginas da 
Internet por: 

14.8 Aplicação 

14.9 URL 

14.10 Aplicação e URL 

14.11 Categorias 

14.12 IP/Range de IP's/Redes 

14.13 Usuários 

14.14 Diferente grupos de usuários. 

14.15 Deve possibilitar a integração da solução com base externa de 
"Active Directory" e LDAP, para criação de políticas. Possibilitando a criação 
de regras utilizando: 
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14.15.1 Usuários 

14.15.2 Grupo de usuários 

14.15.3 Máquinas (estações de trabalho) 

14.15.4 Endereço IP; 

14.15.5 Endereço de Rede 

14.16 Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbund); 

14.17 Deve prover serviço de classificação baseado em "nuvem"(Cloud 
based) para categorização dinâmica do tráfego Web; 

14.18 Deve possibilitar a customização de aplicações, páginas da Internet, 
categorias e grupos que não estão na base de aplicações e URL, para 
utilização na criação de políticas; 

14.19 Deve possibilitar a utilização de no mínimo 4 ações nas regras de 
controle: 

14.19.1 Bloquear 

14.19.2 Monitorar 

14.19.3 Informar o usuário 

14.20 Deve prover agente na estação do usuário para interação com o 
usuário quando não for possível via navegador; 

14.21 Deve permitir a verificação de regras por intervalo de tempo e/ou 
período (data e horário de início e fim de validade); 

14.22 Deve permitir a configuração na própria regra limite de utilização de 
banda tanto para "download" quanto para "upload"; 

INSTALAÇÃO E SERVIÇOS ADICIONAIS 

14 Serviços de Instalação, Configuração, Manutenção, Suporte e Atualização da Solução Integrada 
de Segurança da Informação. 

14.1 O serviço de instalação e configuração compreende desde a montagem dos equipamentos, 
configuração, testes, até que o a solução esteja ativa e em pleno funcionamento em todas as Unidades 
da Secretaria de Administração Penitenciaria descritas neste Termo de Referência. Caberá a Contratada 
realizar a instalação da solução nas dependências da Contratante de acordo com a seguinte metodologia 
de trabalho: 

a) Reunião preliminar com a equipe técnica da Contratante para definir o escopo de serviços da 
instalação; 

b) Elaboração e entrega de pré-projeto de instalação contendo as configurações principais a serem 
aplicadas e o cronograma de trabalho para aprovação da Contratante; 

c) Configuração preliminar dos produtos em ambiente de homologação; 

d) Realizar treinamento hands-on para a equipe da Contratante nos próprios equipamentos 
instalados no ambiente de homologação antes de sua ativação efetiva; 
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e) Elaboração e entrega de relatório final contendo todos os aspectos da instalação realizada; 

f) A execução dos serviços de instalação e configuração definidos para implantação do projeto não 
podem exceder 80 (oitenta) horas; 

g) Os serviços extraordinários, previstos no escopo abaixo, serão contratados conforme a 
necessidade da Contratante: 

I. Geração de relatórios de trafego, auditoria, entre outros sob demanda; 

II. Criação de novas regras de filtragem; 

III. Criação de novas regras de NAT; 

IV. Criação de novas regras de IPS; 

V. Criação de novas Rotas; 

VI. Criação de novas regras de QoS; 

VII. Criação de Vlan’s; 

VIII. Integração com  serviços de diretórios; 

IX. Criação de novas regras de VPN; 

X. Re-Instalação do Console de Gerenciamento; 

XI. Gerenciamento dos elementos dos Firewalls; 

XII. Monitoração inclusive para ativos de terceiros; 

XIII. Migração ou atualização de versões da Solução Firewall. 

14.2 Para instalação do Firewall /VPN em cluster deve ser contemplado pela Contratada a migração 
das políticas atuais de acesso, NAT e PAT do sistema utilizado. Para instalação dos Firewalls/ VPN em 
Unidades Remotas deve ser contemplada pela Contratada a criação de uma política padrão a ser definida 
com a Contratante; 

14.3 O Profissional que realizará a implementação, deverá possuir certificação técnica na solução 
oferecida . 

14.4     Mesmo que não tenha sido especificado, caberá a Contratada fornecer todos os materiais e 
acessórios necessários para instalação dos produtos, como kits de fixação em racks. Esta questão não 
se aplica aos aspectos relacionados à infra-estrutura do ambiente da Contratante, como tomadas de 
alimentação e cabeamento para interconexão, e sistemas operacionais necessários; 

14.5 Para o treinamento hands-on, que faz parte dos serviços de instalação, caberá a Contratante 
disponibilizar a infra-estrutura necessária e solicitada pela Contratada para a realização. 

14.6 A empresa especializada a ser contratada deverá oferecer serviço de suporte para os produtos 
ofertados durante a vigência da garantia solicitada para cada item, contados a partir da entrega, 
instalação, configuração, teste, implantação e homologação pela dos produtos oferecidos; 

14.7 O serviço de suporte deve incluir atualização da solução, isto é, o fornecimento de versão ou 
release mais recente dos softwares e da base de conhecimento; 

14.8 O serviço de suporte deve incluir correções na solução ou execução de quaisquer medidas 
necessárias para sanar falhas de funcionamento ou vulnerabilidades da solução; 
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14.9 A licitante deverá prestar atendimento técnico na Diretoria de Tecnologia da Informação na sala 
de CPD, até o próximo dia útil após a abertura do chamado. 

14.10 Os serviços de suporte técnico devem contemplar as seguintes ações e/ou premissas: 

a) Recepcionar via telefone ou e-mail, e registrar corretamente à abertura de qualquer chamado 
técnico referente à solução; 

b) Implantar e manter scripts de atendimento adequados às necessidades de suporte técnico da 
Contratante; 

c) Implantar e manter base de conhecimento adequada às necessidades de suporte técnico da 
Contratante; 

d) Solucionar problemas ou sanar dúvidas por telefone e/ou e-mail quanto aos questionamentos 
repassados pela Contratante; 

e) Acionar equipes específicas da Contratada para realizar a reposição antecipada de 
equipamentos defeituosos, quando for necessário; 

f) Notificar e encaminhar para a Contratante nova atualização de softwares e firmwares dos 
produtos ofertados, quando disponibilizado pelo fabricante, bem como o respectivo procedimento de 
atualização; 

g) Agendar visitas de manutenção corretiva com a Contratante, registrando chamados para este 
fim; 

h) Acompanhar os chamados desde sua abertura até seu encerramento, independente de existir ou 
não redirecionamento para outras equipes técnicas da própria Contratada ou Contratante; 

i) Elaboração e emissão de relatórios executivos mensais contendo as atividades realizadas e o 
resumo dos dados em aberto; 

j) Fazem parte do escopo do suporte técnico, durante sua vigência, os seguintes serviços: 

a. Disponibilizar atualizações de softwares e firmwares dos produtos ofertados sem qualquer tipo 
de ônus para a Contratante; 

b. Realizar, a cada 3 (três) meses visita local para manutenção preventiva dos produtos instalados 
na Sede da Contratante em horário comercial, ou seja, de segunda a sexta-feira das 8 às 18h exceto 
feriados; 

c. Realizar a reposição antecipada de qualquer equipamento que apresentar defeito dentro do 
prazo de 24 h após abertura de chamado ou constatação da necessidade de troca, sendo que a 
reposição deverá ocorrer na Sede da Contratante; 

I. A reposição antecipada deve ocorrer durante o período necessário em que o equipamento da 
Contratante estiver em conserto, ficando a cargo da Contratada todo ônus de retirada, conserto e 
devolução; 

II. A reposição antecipada também deve ser feita por um ou mais equipamentos que somados 
sejam iguais ou similares ao equipamento defeituoso, com relação às características físicas e lógicas, e 
sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento do ambiente da Contratante; 

14.11 Os serviços de suporte técnico devem estar disponíveis em horário comercial durante sua 
vigência, ou seja, de segunda a sexta-feira das 8 às 18h exceto feriados; 
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14.12 Para os serviços de suporte técnicos, a Contratada deverá possuir Central de Atendimento 
disponibilizando contato por telefone e/ou e-mail em regime 8x5, ou seja, de segunda a sexta-feira das 8 
às 18h exceto feriados; 

14.13 Caberá a Central de Atendimento ser o contato único entre a Contratada e a Contratante, 
registrando todas as solicitações e registros de ocorrência em sistema eletrônico específico para este, 
além de fornecer a Contratante o número de identificação da ocorrência para acompanhamento. 

15 Serviço de Treinamento na Solução Integrada de Segurança da Informação 

15.1 A CONTRATADA deverá prestar serviços de Treinamento para equipe da Secretaria de 
Administração Penitenciaria do Estado de São Paulo, conforme os conteúdos mínimos indicados a seguir, 
com o intuito de assegurar a transferência de conhecimento para os Administradores de Redes e 
Analistas da Secretaria de Administração Penitenciaria do Estado de São Paulo. 

15.2 Todos os treinamentos serão ministrados nas dependências da Secretaria de Administração 
Penitenciaria do Estado de São Paulo. 

15.3 As despesas decorrentes do serviço de Treinamento (instrutores, confecção do material didático) 
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

15.4 A CONTRATADA deverá confeccionar e disponibilizar para a Secretaria de Administração 
Penitenciaria do Estado de São Paulo todo o material didático necessário ao treinamento da equipe da 
Diretoria de Tecnologia da Informação. 

15.5 O material didático deverá ser fornecido em mídia impressa e mídia eletrônica (CD), em formatos 
padrão de mercado (PDF, DOC, PPT ou HTML). 

15.6 Ao final do treinamento, os profissionais treinados deverão estar aptos a executar as seguintes 
atividades: 

a) Instalação e configuração remota da Solução Firewall / VPN  e IPS; 

b) Configuração da alta disponibilidade através do sistema de cluster ativo; 

c) Parametrização da Política de Segurança através do console de gerenciamento; 

d) Atualização e aplicação de correções no sistema de segurança Firewall e IPS; 

e) Implementação de regras de QoS e monitoramento dos serviços de redes; 

f) Filtro de informações através de relatórios; 

15.7 A carga horária total do treinamento será de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas. 

16 CRONOGRAMAS 

A metodologia empregada para execução do projeto deverá atender as seguintes fases do projeto: 

1) Planejamento: 

a) Escopo detalhado considerando o perímetro da rede a ser reestruturada; 

b) Documentação com a matriz de responsabilidades e o cronograma com prazos e tarefas; 

2) Execução: 

a) Execução da implantação e configuração da solução Integrada de Segurança da Informação (Firewall, 
IPS, VPN, Central de Gerenciamento das Políticas de Segurança da Informação); 
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b) Treinamento e capacitação da equipe; 

3) Apresentação dos Resultados: 

a) Documentação do projeto com a Topologia da Rede da Secretaria de Administração Penitenciaria do 
Estado de São Paulo; 

b) Apresentação do diagnóstico e as das políticas de acesso implementadas; 

c) Entrega da documentação Final; 

17. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos deverão ter 3 anos de Garantia 

18. Recebimento Provisório 

O recebimento ocorrerá 05 (cinco) dias  

18.1. Recebimento Definitivo 

O recebimento definitivo ocorrerá 10 (dez) dias após o recebimento provisório. 

19. LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 

Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no Departamento de Tecnologia da Informação - 
DTI da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 
556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP. 

20. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 

O prazo de entrega e instalação dos equipamentos deverá ser efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir da data da assinatura do contrato. 

21. PRAZO DE PAGAMENTO: 

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias. 

22. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 



 
 
 
 

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/FAX 3206-4877 

35 

ANEXO II 

(Planilha de Decomposição de Preço) 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 013/2012 

Processo SAP/GS n° 887/2012 

 

LOTE 01 

AGRUPAMENTO 

Item Quantidade Especificação Valor unitário Valor total 

01 02 

Equipamento de 

segurança redes- 

firewall. 

R$ R$ 

02 01 Instalação. R$ R$ 

   Valor Global R$ 

Observação: O valor que deverá ser lançado no sistema BEC é o Valor Global. 



 
 
 
 

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/FAX 3206-4877 

36 

ANEXO III 

ATESTADO DE VISTORIA 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 013/2012 

Processo SAP/GS n° 887/2012 

 

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico CG nº 013/2012 do Processo 

SAP/GS nº 887/2012, cujo objeto é a aquisição, com instalação de equipamento de 

segurança de rede – Firewall, com entrega imediata, destinados à melhoria do 

parque tecnológico da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, que o Sr. 

_____________________, RG _____, realizou a vistoria nas instalações da Sede 

da Secretaria da Administração Penitenciária, recebendo todas as informações 

necessárias. 

São Paulo,_______de______________de 2012. 

 

_____________________________________________________ 

Departamento de Tecnologia da Informação 

(Carimbo do servidor responsável) 

 

 

Recebido em: ____/____/2012. 

 

Nome: ___________________ 

 

Ass.: ____________________ 
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ANEXO IV 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 013/2012 

Termo de Contrato CG n° 000/2012 – MINUTA 

Processo SAP/GS nº 887/2012 
Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de São Paulo, 
Secretaria da Administração Penitenciária, por meio do Gabinete 
do Secretario e Assessorias e a empresa XXX, objetivando 
aquisição, com instalação de equipamento de segurança de rede 
– Firewall, com entrega imediata, destinados à melhoria do 
parque tecnológico da Sede da Secretaria da Administração 
Penitenciária. 

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 – CEP 020333-000 - São Paulo – SP, neste ato, 

representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, portador do documento RG 

7.640.374-9 SSP/SP, Chefe de Gabinete, no uso de sua competência legal, 

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 

013/2012, conforme despacho exarado às fls. 000 do Processo SAP/GS nº 

887/2012, pelo presente instrumento avençam um contrato de aquisição, com 

instalação de equipamento de segurança de rede – Firewall, com entrega imediata, 

destinados à melhoria do parque tecnológico da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, sujeitando-se às normas da Lei federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, do 

regulamento anexo a Resolução nº CC-27, de 25/05/2006, alterada pela Resolução 

CC-48, de 05/11/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 

6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n.º 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, inclusive Resolução SAP-6, de 10 de 

janeiro de 2007, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 

outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição, com instalação de equipamento 

de segurança de rede – Firewall, com entrega imediata, destinados à melhoria do 

parque tecnológico da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, conforme 

especificações constantes do Folheto Descritivo - Anexo I, proposta da 

CONTRATADA e demais documentos do Processo SAP/GS nº 888/2012. 

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

INSTALAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Os bens deverão ser entregues e instalados em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

contados da assinatura do contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo 

I deste Contrato. 
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Parágrafo Único: A entrega e instalação do objeto desta contratação deverão ser 

feita no Departamento de Tecnologia da Informação da Sede da Secretaria da 

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

Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP, 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 e instalação dos bens, no local e endereço 

indicados no Parágrafo Único da Cláusula Segunda anterior, acompanhado da 

respectiva nota fiscal/fatura. 

Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega e instalação, 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 05 (cinco) 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 05 (cinco) 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 do Departamento de Tecnologia 

da Informação 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 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. 
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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 (), que onerará recursos orçamentários 

da Unidade Gestora Executora 380101, Programa de Trabalho XXX, Fonte de 

Recursos 001001001 – Natureza de Despesa 44905220. 

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

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A contratação será celebrada com duração a partir da data de sua assinatura e 

término em 31 de dezembro de 2012. 

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 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 

fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 



 
 
 
 

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/FAX 3206-4877 

40 

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 deverá cumprir todas as exigências e condições 

estipuladas no Folheto Descritivo Anexo I deste contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro: O equipamento deverá ser entregue devidamente 

embalado, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e 

descarga. 

Parágrafo Décimo Segundo: Não serão aceito equipamento que contenha itens, 

partes ou quaisquer componentes que sejam produto de refabricação ou 

recondicionamento. 

Parágrafo Décimo Terceiro: O carregamento e o descarregamento do equipamento 

ficam inteiramente por conta da contratada. 

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 e instalação 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. 

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. 
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CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica 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 Único: 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. 

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 exigido da CONTRATADA, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da 

Lei federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAOS 

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 - GARANTIA TÉCNICA DOS PRODUTOS 

Garantia de que o objeto contratado manterá a sua integralidade, assegurando que 

esteja perfeito e mantenha as suas características durante o período mínimo 

estabelecido no Anexo I – Folheto Descritivo, deste Edital, contados da data da 

entrega dos bens. 

Parágrafo Primeiro: Consiste a garantia técnica na obrigatoriedade de reparo ou 

substituição do objeto, caso evidenciada a irregularidade ou defeito, por vício do 

produto, assegurando a perfeita funcionalidade do bem adjudicado. 

Parágrafo Segundo: Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA 

deverá prestar assistência técnica e manutenção preventiva de acordo com as 

recomendações do fabricante, consistente contra defeitos de funcionamento não 

causados por operação incorreta do equipamento. 

Parágrafo Terceiro: O atendimento às solicitações para prestação de assistência 

técnica deverá ser efetuado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Parágrafo Quarto: Havendo necessidade de um prazo superior a 24 (vinte e quatro) 

horas para a correção dos defeitos apresentados, a CONTRATADA obrigar-se-á a 

fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, durante o período de conserto, bens 

similares e em condições de serem utilizados pela Administração. 
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Parágrafo Quinto: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como 

conserto, substituição de peças, transportes, mão-de-obra e manutenção dos bens, 

no caso de apresentar(em) imperfeição(ões) correrão por conta da CONTRATADA, 

não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como 

se nele estiverem transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 013/2012 e anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 

Parágrafo Segundo: Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei 

federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto n.º 49.722, de 24 de junho de 

2005, regulamentada anexo à Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, Decreto 

estadual n.º 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 n.º 

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. 

Parágrafo Quarto: 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 2012. 

 

________________________ 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

CONTRATANTE 

 

____________________ 

 

 

CONTRATADA 

 

 

_________________________ 

TESTEMUNHA 

 

____________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO V 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 013/2012 

Processo SAP/GS n° 887/2012 

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 estadual 6.544/89, no âmbito da 

Secretaria da Administração Penitenciária. 

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 estadual 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. 

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; 
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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 VI 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 013/2012 

Processo SAP/GS nº 887/2012 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 

887/2012, realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob as 

penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 

6544 de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 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 2012. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 013/2012 

Processo SAP/GS nº 887/2012 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 2033-000 - 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 2012. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO – VIII 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 013/2012 

Processo SAP/GS nº 887/2012 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

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

SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, 

assegurando que atendemos às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

São Paulo, _____ de _____________de 2012. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 


