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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2022/DPE/PI 

 

SEI Nº 00303.001698/2022-90 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  

Portal de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras/ 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - PI, 

por meio da Coordenação de Licitações e Contratos - CPL/DPE/PI, torna público, para conhecimento 

dos interessados, a realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E 

DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, BEM COMO APOIO 

À GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS DE AMBIENTE COMPUTACIONAL E 

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, SEUS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SISTEMAS 

OPERACIONAIS, BANCOS DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO E APLICATIVOS, APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SCRIPTS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS 

OPERACIONAIS DEMANDADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.  

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus 

Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decreto Estadual nº 11.319/2004, Decreto Estadual nº 

11.346/2004 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 

 

É Pregoeira, deste órgão, Fernanda Márcia de Lima Silva, designada pela Portaria GDPG nº 379/2022 

de 20 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí Edição nº 108. 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

18 de outubro de 2022 às 09h00min 

UASG: 453705 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI 

Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br 
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1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 

SESSÃO PÚBLICA  

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, 

será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/.  

 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 18 de outubro de 2022 

às 09h00min, no site www.gov.br/compras/, nos termos das condições descritas neste Edital. 

 

2 DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E DE PLATAFORMA 

COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, BEM COMO APOIO À GESTÃO DE 

SERVIÇOS E RECURSOS DE AMBIENTE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA, SEUS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SISTEMAS OPERACIONAIS, 

BANCOS DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTO E APLICATIVOS, APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E 

SCRIPTS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS OPERACIONAIS DEMANDADAS PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

2.2 Este certame destina-se às empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e 

seus anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação. 

 

2.3 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.gov.br/compras/ e http://www.defensoria.pi.def.br. 

 

2.4 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos grupos/itens forem de seu interesse. 

 

2.5 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

2.6 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº: (86) 99428-1127. 

 

3 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) e um conjunto de procedimentos para registro formal de 

preços relativos a aquisição futura de bens e serviços, onde as empresas disponibilizam bens e serviços 

a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de 

Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do 

certame. 

3.2 Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que e um documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores 

manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses. 

3.3 A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo 

inicialmente registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer 

primeiro. 

3.4 O fim do prazo de vigência da Ata não implica a extinção dos contratos dela decorrentes, ainda em 

execução. 

3.5 O licitante terá que cotar o valor de cada item considerando a quantidade estimada constante no 

Anexo I deste Edital. Será respeitada a ordem de classificação das empresas. 

3.6 Os quantitativos estabelecidos no Anexo I estão baseados nas necessidades da DPE-PI, para um 

período de 12 (doze) meses e, havendo a contratação, poderão ser adquiridos até o limite da 

quantidade informada, ficando esclarecido que não haverá a obrigatoriedade de contratação para a 

Administração. 

 

4 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

4.1 O critério de julgamento será o de o MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS, observada às 

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 

 

4.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

5 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 

providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça 

com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do 

certame. 

 

5.1.1. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias 

úteis, junto ao Setor de Protocolo da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através do email: 

protocolo@defensoria.pi.def.br, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: 

cpldpe@defensoria.pi.def.br.Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela 

elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) 

dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

5.1.2. A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

5.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
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5.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 

pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 

autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que 

comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante. 

 

5.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 

cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

5.3.1 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

5.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

5.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

 

5.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

6 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 

26 de abril de 2018. 

 

6.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar 

do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação 

de acordo com as orientações que seguem no link: www.gov.br/compras/pt-

br/sistemas/sicaf-digital.  

 

6.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 

2014. 

 

6.2 Será vedada a participação de empresas: 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, ou ainda, 

 

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 

 

6.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

6.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49;  

 

6.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 

6.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

6.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 

6.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

 

6.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

 

6.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

 

6.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
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6.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da Constituição Federal; 

 

6.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

6.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as 

Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a 

Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira 

 

7 DO CREDENCIAMENTO 

7.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.   

 

7.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.gov.br/compras/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

7.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão.  

 

7.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros.  

 

7.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados.  

 

7.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
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8 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no item 11 do edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

8.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

8.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

8.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

8.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

8.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

8.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 

detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) 

em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a 

vírgula. 

 

8.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

 

8.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de 

serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o DPE/PI. 

 

8.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
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8.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

 

8.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 

9  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 No dia 18 de outubro de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet 

será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início 

da etapa de lances. 

 

9.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

9.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes. 

 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

 

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item 

 

9.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

9.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
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9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 

(cem reais). 

 

9.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 

E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

 

9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

9.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

 

9.13 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

9.14 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 

9.15 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

9.16 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

 

9.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

9.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
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do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

9.19 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

9.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

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

 

9.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

 

9.22.1 no país; 

9.22.2 por empresas brasileiras;  

9.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

9.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

9.23 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

 

9.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

9.25 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

9.26 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

9.27 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
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quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

10.2  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

 

10.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

 

10.5 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta 

 

10.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira. 

 

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

10.7 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

 

10.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

11 DA HABILITAÇÃO 

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

11.1.1 SICAF. 

11.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /) 

 

11.2 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

11.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

11.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

11.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 

11.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede. 

 

11.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, 

de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

11.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá 

em: 

 

11.5.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, 

igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão 

pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

11.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta 

11.5.3  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 
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11.5.4 O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar assinadas por Contador, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

11.5.5 A comprovação da situação financeira  da  empresa   será   constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores   a   1   (um)   resultantes   da   aplicação   das fórmulas: 

 

 

LG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =                      Ativo Total   

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

LC =               Ativo Circulante___________ 

Passivo Circulante 

 

11.5.6 As  empresas   que   apresentarem   resultado    inferior    ou    igual    a    1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez   Geral   (LG),   Solvência   Geral   (SG)   e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a 

critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo 

de 10% (dez por cento) do   valor   estimado   da contratação ou do item pertinente. 

 

11.6 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

consistirá em: 

 

11.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

11.6.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, 

relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

11.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

11.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 

11.6.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado; 
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11.6.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço (FGTS); 

 

11.6.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos 

da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

 

11.6.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde 

que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta 

condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização 

da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 

prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, 

para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 

11.6.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções cabíveis. 

 

11.7 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

11.7.1 Para os serviços de computação em nuvem (item 01 da tabela 01), será exigido 

Capacitação Técnica e a LICITANTE deve apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante já forneceu 

satisfatoriamente os serviços de implantação, administração e operação de serviços de nuvem, 

considerando o conceito de computação em nuvem e as características de serviço sob demanda, amplo 

acesso pela rede, definição de grupo de recursos, rápida elasticidade e serviço mensurado, 

comprovando a implantação, administração e operação de, no mínimo, 100 instâncias de máquina 

virtual em nuvem pública. 

 

11.7.2 Para os serviços de gestão de ambiente computacional (item 2 da tabela 01), será 

exigido Atestado de Capacitação Técnica comprovando ter prestado serviços de suporte a redes, 

infraestrutura, gestão de ambiente computacional, gestão de segurança da informação, para empresas 

privadas ou organizações públicas, com uma configuração mínima de: 

 

11.7.2.1 Prestou ou tem prestado, de modo satisfatório, pelo período mínimo de 12 (doze) meses 

ininterruptos, a sua experiência técnica na execução dos serviços de características técnicas 

iguais ou semelhantes à da contratação em referência, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 

8.666/93; 

11.7.2.2 Prestou serviços de monitoramento e provimento de NOC (Network Operation Center, ou 

Centro de Operações de Rede), com regime de atendimento 24x7 (24 horas do dia, em todos 
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os dias da semana), contemplando as seguintes atividades: 

11.7.2.2.1 Serviços de atendimento, utilizando ferramentas de gestão e operação de NOC com 

fundamentos ITIL v3; 

11.7.2.2.2 Serviços de suporte remoto utilizando software de suporte remoto; 

11.7.2.2.3 Monitoramento proativo de, no mínimo, 100 (cem) ativos de redes (storage, switch, 

servidor, firewall, blade); 

11.7.2.2.4 Disponibilização de acesso a ferramenta de monitoramento de ativos e entrega dos 

seguintes serviços: 

11.7.2.2.4.1  Painel visual que contém informações, métricas e indicadores de uso de recursos de 

processadores, memória, discos, serviços, aplicativos, banco de dados e outros ativos de 

tecnologia da informação; 

11.7.2.2.4.2 Geração de relatórios de uso de recursos e proposição de ajuste de capacidade de 

ambientes; 

11.7.2.2.4.3 Entrega de relatórios mensais com apresentação de melhorias e gestão de capacidade do 

ambiente tecnologico. 

11.7.2.3  Prestou serviços de segurança da informação e provimento de SOC (Security Operation 

Center, ou Centro de Operações de Segurança), com regime de atendimento 24x7 (24 horas do 

dia, em todos os dias da semana), contemplando as seguintes atividades: 

11.7.2.3.1 Serviços Gerenciados de Segurança por meio de SOC (Security Operation Center), do 

próprios da licitante, sendo obrigatoriamente no Brasil. Do mesmo modo, os Serviços 

Gerenciados de Segurança devem ter incluído a execução de processos de monitoramento, 

detecção, triagem, tratamento e resposta a incidentes de segurança, utilizando tecnologia 

de SIEM (Security Information and Event Management) para gerenciamento e correlação 

de eventos de segurança, em redes com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) ativos de 

hardware, software, banco de dados ou serviços de tecnologia; 

11.7.2.3.2 Instalação, configuração, manutenção e administração, de solução de segurança next 

Generation firewall (NGFW) contendo: filtro de conteúdo Web; sistema de Prevenção a 

Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de 

Carga; firewall do tipo statefull baseado em hardware ou software, entre outros, em alta 

disponibilidade, com profissional devidamente certificado pelo fabricante em questão; 

11.7.2.3.3 Serviço de Gestão de Vulnerabilidades, por meio do fornecimento e instalação de 

equipamentos ou prestação de serviços de suporte ou assistência técnica, os quais devem 

monitorar e tratar, no mínimo, 800 (oitocentos) ativos de TI. 

11.7.2.3.4 Entrega de relatórios mensais com apresentação de resultados dos processos de 

monitoramento, detecção, triagem, tratamento e resposta a incidentes de segurança 

contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

11.7.2.3.4.1 Visibilidade e controle do aplicativo;  

11.7.2.3.4.2 Aplicações de alto risco mais encontrados; 

11.7.2.3.4.3 Tráfego por aplicação e categorias Web; 

11.7.2.3.4.4 Navegação na Web com usuários por tempo de uso; 

11.7.2.3.4.5 Consumo de Internet com categorias por uso de banda; 

11.7.2.3.4.6 Detecção e prevenção de ameaças de Malware (Viruses, Bots, Spyware/Adware, Sites de 
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Phishing) 

11.7.2.3.4.7 Intrusão e ataques: tentativas de intrusões detalhadas 

11.7.2.3.4.8 Ameaças avançadas: detecção e prevenção de exfiltração de Dados 

11.7.2.3.4.9 Plano de ações recomendadas e conclusão. 

11.7.2.4 Prestou ou tem prestado, de modo satisfatório, pelo período mínimo de 12 (doze) meses 

ininterruptos, o serviço de monitoração e administração de infraestrutura de TI de ativos de 

rede (servidores físicos, servidores virtuais, roteadores, switches, sistemas, SGBD, storage, 

access point) subdividindo-se nas atividades abaixo: 

11.7.2.4.1 Administração e suporte de ambiente Microsoft Windows Server para ambientes de rede 

com pelo menos 1.000 (mil) estações de trabalho e no mínimo 3 (três) controladores de 

domínio; 

11.7.2.4.2 Serviço de administração, configuração e manutenção de solução de correio eletrônico 

com, no mínimo, 1.000 (mil) caixas postais; 

11.7.2.4.3 Administração e suporte de ambiente Windows e ou Linux com pelo menos 150 (cento e 

cinquenta) servidores; 

11.7.2.4.4 Suporte e configuração de, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento do tipo 

“storage” com discos Fibre Channel ou SAS com capacidade bruta de, no mínimo, 20 TB, 

“CAS” ou VTL e de, no mínimo, 01 (uma) Biblioteca de Fitas conectadas para 

comunicação do tipo SAN ou LAN, utilizando software de gerenciamento de “backup”; 

11.7.2.4.5 Instalação, configuração, suporte na execução de serviços de administração, configuração, 

manutenção de Storage & Backup em ambiente computacional constituído de SAN 

(Storage Area Network) composta por switches Fibre Channel; 

11.7.2.4.6 Instalação, configuração e administração de rotinas e políticas de backup implementando a 

estratégia de backup 3-2-1. 

11.7.2.4.7 Administração de rede de dados local (LAN), redes WLAN e redes SAN com, no mínimo, 

20 (vinte) ativos de redes; 

11.7.2.4.8 Configuração de switches de borda, switches SAN, switches core e controladoras de 

access points; 

11.7.2.4.9 Administração e suporte de ambiente de alta disponibilidade com virtualização VMware 

utilizando a ferramenta vCenter e vSphere contendo, no mínimo, 100 (cem) máquinas 

virtuais e cluster com, no mínimo, 04 (quatro) servidores físicos; 

11.7.2.4.10 Suporte, configuração e execução de serviços de Administração de Banco de Dados 

comerciais (Oracle 11g RAC, MS SQL Server ou superiores) e baseados em software 

livre (MySQL ou PostGree) contemplando, no mínimo, 20 (vinte) bases de dados; 

11.7.2.4.11 Experiência na execução dos serviços técnicos especializados de tecnologia da informação 

especificamente em áreas de padrões e projetos de infraestrutura de TIC, contemplando as 

atividades relacionadas abaixo: 

11.7.2.4.11.1 Apoio técnico em processos tecnológicos; 

11.7.2.4.11.2 Apoio técnico nos processos de aquisição de bens e contratação de serviços de TI; 

11.7.2.4.11.3 Apoio técnico no acompanhamento e controle dos contratos de TI; 

11.7.2.4.11.4 Apoio técnico nas atividades de prospecção ou consultoria; 

11.7.2.4.11.5 Experiência na execução de serviços de apoio aos processos ITIL, com o mapeamento 
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dos processos de trabalho e desenvolvimento dos artefatos das disciplinas abaixo: 

11.7.2.4.11.5.1 Gestão de incidentes; 

11.7.2.4.11.5.2 Gestão de requisições; 

11.7.2.4.11.5.3 Gestão de problemas; 

11.7.2.4.11.5.4 Gestão de mudanças 

11.7.3 Será permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da qualificação técnica da 

licitante. 

11.7.4 Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, 

obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados e o nome e cargo do declarante. 

11.7.5 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, a CONTRATANTE poderá realizar 

diligências ou requerer os comprovantes fiscais da execução do objeto. 

11.7.6 Termo de Vistoria, assinado pela equipe técnica da DEFENSORIA, declarando ter 

conhecimento da plataforma atualmente instalada, locais de realização dos serviços, 

instalações de infraestrutura, condições ambientais e locais para acomodação da equipe 

CONTRATADA; 

11.7.6.1 Em caso de desistência, declarar, em modelo próprio (Anexo X), a sua desistência de fazê-la, 

na hipótese de o licitante entender desnecessária tal visita para o dimensionamento adequado 

do objeto deste certame. O Termo de desistência de vistoria poderá ser assinado, digitalizado e 

enviado por email à licitante. 

11.7.7 Após a vistoria ou declaração de desistência não serão admitidas alegações de 

desconhecimento a respeito de quaisquer características da solução a ser fornecida. 

11.7.8 A vistoria técnica poderá ser realizada por profissional especificamente designado pelo 

licitante. O profissional poderá comparecer munido de procuração ou autorização da empresa, 

que constem informações como nome e CPF do autorizado e CNPJ do autorizador em papel 

timbrado. 

11.7.8.1 A visita técnica deverá ocorrer por horário marcado, e será agendada pela área de 

infraestrutura de TI;  

11.7.8.2 O agendamento de visita poderá ocorrer até 72 (setenta e duas) horas antes da data e horário 

de abertura do processo licitatório; 

11.7.8.3 A vistoria técnica ou declaração de desistência deverá ser realizada ou enviada formalmente 

via email até, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas da abertura do processo licitatório. 

11.8 Critérios técnicos - Apresentar termo de conhecimento das atividades relacionadas 

nos anexos e demais condições vistoriadas, declarando ter capacitação técnica para atender 

a todos os requisitos especificados no Edital. 

11.9 Critérios de aceitabilidade de preço - Os preços propostos deverão ser especificados 

em moeda nacional, sendo considerada vencedora a que apresentar menor preço global para 

a quantidade total de USN’s e UST´s especificadas no presente Termo de Referência. 

11.10 Critérios de julgamento - Para participar do certame, além das exigências 

administrativas e legais especificadas no Edital, as concorrentes deverão obrigatoriamente 

apresentar os itens acima relacionados. 

11.10.1 A não apresentação de quaisquer dos documentos acima relacionados implicará na 

desclassificação da licitante; 
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11.11 Por se tratar de certame do tipo pregão, o critério de desempate adotado será o que 

apresentar menor preço global. 

11.12 A critério da Administração, poderá ser necessário diligenciar a pessoa jurídica 

indicada no Atestado de Capacidade Técnica, visando obter informações sobre o serviço 

prestado. 

11.13 A critério da Administração e quando assim entender necessário, antes de emitir o 

parecer de desclassificação, poderá ser solicitado novos esclarecimentos complementares e 

por escrito da licitante que possibilite fundamentar a desclassificação ou aceitabilidade das 

informações encaminhadas; 

11.14 Os atestados de capacidade técnica, documentações e comprovações necessárias para 

que a administração comprove a veracidade das informações deverão conferir com o CNPJ 

da empresa licitante 

11.15 A empresa vencedora deverá apresentar declaração contendo: <Razão Social>, 

<CNPJ>, <endereço>, texto declarando que possuirá e manterá, durante a vigência do 

Contrato, uma Sede/escritório na Região Metropolitana de Teresina - Piauí, 

disponibilizando, no mínimo, 01 (um) telefone celular local, além de meio de acesso 

eletrônico (e-mail) e nome para contato, para encaminhamento dos chamados para prestação 

de serviços e comunicação contínua com a DEFENSORIA. Todas essas informações 

deverão ser impressas em papel timbrado da vencedora e assinadas pela representada 

legalmente; 

 

11.8 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

11.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO XIII) 

 

11.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral 

no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 

11.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, SUBSTITUIRÁ APENAS os 

documentos indicados nos subitens acima 11.4 – Habilitação Jurídica, 11.5 - 

Qualificação econômico-financeira e 11.6 - Regularidade fiscal e trabalhista, 

sendo que os demais são obrigatórios apresentação.  

 

11.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou 

no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o 

documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena 

de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
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11.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF; 

 

11.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua 

Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 

11.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

 

11.12 O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação 

do licitante. 

 

11.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

11.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

11.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

12 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  

12.8 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item 

a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE 

PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará 

uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o 

link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 

 

12.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação 

 

12.10 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) 

horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 14h, contados da convocação. 
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12.11 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio 

do e-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 

entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A 

pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em 

virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da DPE/PI quanto do emissor. 

 

12.11.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 

de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 

alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da 

não aceitação da proposta. 

12.11.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá 

solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 

12.11.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

12.11.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 

Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

12.12 A proposta deverá conter: 

 

12.12.1  proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo III do presente Edital, 

vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação 

da proposta; 

 

12.12.2  preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 

12.12.3 indicação/especificação do material e marca; 

 

12.12.4  A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

12.12.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º 

combinado com o artigo 66, § 4º; 
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12.12.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até 

duas casas decimais (0,00). 

 

12.12.7 proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas 

as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de 

desclassificação. 

 

12.12.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos 

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 

 

12.12.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 

mercado no dia de sua apresentação. 

 

12.13 A Defensoria Pública poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 

PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 

formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de 

concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 

 

13 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

13.8 A documentação de habilitação, constante no item 10, caso solicitada pela pregoeira, deverá 

ser encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no 

seguinte endereço: Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos – Teresina/PI, CEP 64.046-020. Aos 

cuidados da Coordenação de Licitações e Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: Fernanda 

Márcia de Lima Silva. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da 

empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 

 

13.9 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 

documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira 

o declarará vencedor. 

 

13.10 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para 

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os 

autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 

instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

 

14 DOS RECURSOS 

14.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
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14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 

direito. 

 

14.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, 

apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

 

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no site: www.gov.br/compras/ 

 

14.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 

 

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 

 

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 

estabelecido; 

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

14.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

 

14.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à autoridade superior para homologação. 

 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC 

nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
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posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

 

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 

primeiro lugar será declarado vencedor. 

 

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a 

todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a 

ele adjudicado o objeto da licitação. 

 

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 

quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do 

objeto licitado. 

 

17 DO PAGAMENTO 

17.1 A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, contendo a descrição dos serviços efetivamente disponibilizados, 

após aceite dos serviços; 

17.2 A Nota Fiscal referente a cada mês de prestação dos serviços, já deduzidos os valores de 

glosas, deve ser emitida somente após o ateste do relatório mensal pela CONTRATANTE; 

17.3 Caberá à CONTRATADA apresentar as Notas Fiscais de Serviços correspondentes ao objeto 

deste Termo de Referência, junto a DEFENSORIA ou outro órgão responsável pelo pagamento junto à 

Contratante.  

17.4 A CONTRATADA deverá indicar nas faturas mensais: 

17.1.1 Número do contrato; 

17.1.2 Itens/Serviços, discriminados por valores separados 

17.1.3 Mês de referência (Ex.: 1/12; 2/12; 3/12 ...); 

17.5 Na ocasião de ocorrência de erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstância que 
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impeça a liquidação da despesa, aquela será restituída ou será comunicada a irregularidade à 

CONTRATADA, ficando pendente de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

17.6 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar ou do montante depositado como 

garantia, quando for o caso, valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, decorrentes de penalidades aplicadas nos termos do Contrato e deste Termo de 

Referência; 

17.7 O valor a ser pago para o item 1 da tabela 01(vide Anexo I) será calculado de acordo com as 

seguintes definições, para cada ordem de serviço. 

17.8 A CONTRATANTE poderá solicitar relatórios de disponibilidade de instâncias (máquinas 

virtuais) dos serviços. Para esses serviços, o pagamento deverá considerar os seguintes procedimentos: 

17.9 Em caso de descumprimento da disponibilidade das instâncias que compõe o serviço que 

acarretem a indisponibilidade do serviço, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA ficará sujeita à glosa no pagamento equivalente a cada fração percentual de 

indisponibilidade abaixo do índice estipulado de 99,741% aplicado em cima do valor do somatório de 

USNs para o serviço, utilizados no mês de aferição da disponibilidade, multiplicado por seis, até o 

limite de 30% (trinta por cento) do valor do somatório de USNs. Por exemplo, caso em certo mês seja 

verificada disponibilidade de 99% no serviço, comprovado pela aferição da indisponibilidade das 

instâncias, será aplicada a glosa no pagamento de 4,446% [(99,741% – 99%)*6] sobre o somatório de 

USNs utilizados pela CONTRATANTE para a ordem de serviço, no provedor de nuvem, referente ao 

mês de aferição do serviço. Abaixo segue a fórmula de cálculo: 

 

Indicador 

Sigla         Indicador Definição Fórmula de Cálculo  Aferição 

 

 

 

 

DSPN 

 

 

 

Índice de 

Disponibilidade da 

Instância 

 

 

 

Percentual de 

disponibilidade das 

instâncias. 

DSPN = 100 - [TII/ TDC] * 100 

onde: 

TII = Tempo em horas de 

indisponibilidade da instância 

(excluído as paradas 

programadas) 

TDC = Tempo em horas de 

disponibilidade contratada. 

 

 

Relatório 

Mensal de 

Ocorrência de 

Indisponibilid

ades 

Pagamento 

∑USN = somatório das USNs utilizadas na ordem de serviço; 

ValorTotal = Valor Total em reais sem considerar descontos (glosas); 

ValorTotal = ∑USN * Valor unitário da USN; 

Fórmula de pagamento 

 Condição Valor a pagar (R$) 
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Se DSPN >= 99,741% ValorTotal 

Se 94,741% <= DSPN <99,741% ValorTotal * {[100% - (99,741% - 

DSPN)*6]} 

 

 

17.10 Em caso de indisponibilidade dos serviços, será aferido o Tempo de Restauração do 

Serviço da seguinte forma: 

 

Indicador 

Sigla Indicador Definição Fórmula de Cálculo Aferição 

 

 

 

 

 

 

TRS 

 

 

 

 

 

Tempo para 

Restaurar Serviço 

Capacidade para 

restaurar um serviço 

de produção após uma 

falha do mesmo. O 

conceito de “falha” 

refere-se a qualquer 

falha de componentes 

do serviço, que 

impactem a 

disponibilidade da 

instância total ou 

parcial dos serviços 

em produção. 

 

TRS = (HR – HI) 

onde: 

HR = Horário da 

Recuperação do 

Serviço, e 

HI = Horário de 

Início da 

Indisponibilidade 

 

O TRS exclui o 

tempo de 

Indisponibilidade 

Planejada. 

 

 

 

 

Relatório Mensal de 

Ocorrência de 

Indisponibilidades 

Pagamento 

∑USN = somatório das USNs utilizadas na ordem de serviço; ValorTotal = Valor Total em reais sem 

considerar descontos glosas); 

ValorTotal = ∑USN * Valor unitário da USN; 

Fórmula de pagamento 

 Condição Valor a pagar (R$)  

TRS = Entre 3 horas e 1 min e 4 horas 

corridas 

ValorTotal – ValorTotal*0,03 

TRS = Entre 4 horas e 1 min e 5 horas 

corridas 

ValorTotal – ValorTotal*0,05 

TRS = Entre 5 horas e 1 min e 6 horas 

corridas 

ValorTotal – ValorTotal*0,10 

TRS = Acima de 6 horas e 1min ValorTotal – ValorTotal*0,15 
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Observação: O Valor do desconto acima é calculado em cima da ordem de serviço correspondente ao mês 

de aferição e ao serviço indisponível, calculados a cada ocorrência. 

18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS 

18.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

 

18.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no 

Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

 

18.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

 

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através do email: protocolo@defensoria.pi.def.br. 

 

18.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da 

Lei 8.666/93. 

 

18.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo 

assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

 

18.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 6.114.450,00 (seis milhões cento e quatorze mil 

quatrocentos e cinquenta reais). 

 

18.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí.  

 

19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de 

Preços, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital. 

 

19.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço 

de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão 

e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original na 

Coordenação de Licitações da DPE/PI, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

 

19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada na Coordenação 

de Licitações da DPE/PI a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais 

prevista no item anterior. 
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19.4 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 

publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 

 

19.5 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 

comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais 

ou outro documento comprobatório dos preços de mercado. 

 

19.6 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento 

do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão 

ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos 

praticados no mercado. 

 

19.7 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os 

mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos 

serão novamente registrados em Ata e publicados. 

 

20 DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

20.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 

publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 

20.2 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

20.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)  fornecedor(es). 

20.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

20.5 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

20.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

20.8 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

28 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

20.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

20.8.2  não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

20.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

20.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

20.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 20.8.1, 20.8.2 e 20.8.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

20.10.1 por razão de interesse público; ou 

20.10.2 a pedido do fornecedor. 

 

21 DAS PENALIDADES 

21.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 

o ente licitante e será descredenciada do sistema de credenciamento respectivo, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação 

de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

21.1.1 Apresentar documentação falsa; 

21.1.2 Fraudar a execução do contrato; 

21.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

21.1.5 Fizer declaração falsa. 

21.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nesse TR com as seguintes penalidades: 

21.2.1 Advertência; 

21.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos; 

21.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior; ou 
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21.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o ente licitante e descredenciamento, pelo 

prazo de até cinco anos. 

21.3 No caso de inexecução parcial do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor médio das 

últimas 03 (três) faturas pagas. 

21.4 O provedor de nuvem deverá manter os serviços de nuvem em execução por até 30 dias da 

inexecução, caso contrário a CONTRATADA será multada em 5% (cinco por cento) do valor médio 

das últimas 03 (três) faturas pagas; 

21.5 Constituem motivação para aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor médio 

das últimas 03 (três) faturas pagas: 

21.5.1 Vazamento ou permissão de acesso por terceiros às informações sem prévia 

autorização formal do órgão proprietário e da CONTRATANTE ou autorização legal pela 

Justiça Brasileira; 

21.5.2 Não informação à CONTRATANTE de solicitação de acesso aos dados e informações 

por parte de terceiros ou governos estrangeiros, mesmo se respaldado em autorização judicial 

não respaldada pela Justiça Brasileira; 

21.5.3 Falha no serviço de backup que impeça a restauração de dados copiados, sem prejuízo 

da cobrança pelo serviço de recuperação das informações eventualmente perdidas e outras 

ações inclusive judiciais cabíveis; 

21.5.4 Impedimento por qualquer motivo à descarga dos dados e informações de propriedade 

da CONTRATANTE para efeito de migração de aplicação para outro provedor respeitados 

os prazos definidos neste TR. 

21.5.5 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA; 

21.5.6 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

21.5.7 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial. 

21.5.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

21.5.9 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 

multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da 

solicitação da CONTRATANTE. 

21.6 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá 

ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, 

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

21.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

21.7.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

21.7.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação 

21.7.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
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de atos ilícitos praticados. 

 

22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

22.1 Fica assegurado a DPE/PI o direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

 

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 

atos que diretamente dele dependam. 

 

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

 

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

 

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados. 

 

22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Defensor Público Geral. 

 

23 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

23.2 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal 

nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma 

das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 

comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de 

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do 

Piauí através do endereço eletrônico www.diariooficial.pi.gov.br, e no site da DPE/PI através do 

endereço eletrônico www.defensoria.pi.def.br. 
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24.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

DPE/PI não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

 

24.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado a 

Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

24.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pela 

Pregoeira. 

 

24.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá, com base na legislação 

vigente. 

 

24.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá relevar omissões puramente 

formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 

 

24.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 

licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o 

integram. 

 

24.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 

de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, 

excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira, e serão 

retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

 

24.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

24.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 

 

24.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 

número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se 

for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou 

cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 
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24.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não 

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não 

podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

 

24.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

24.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as 

condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

 

24.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

24.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na DPE/PI.  

 

24.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 

 

24.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da 

habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de 

qualquer licitante. 

 

24.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I Termo de Referência  

ANEXO II Especificação da Solução 

ANEXO III Descrição do Lote/Forma de apresentação da proposta 

ANEXO IV Quadro de Recursos da área de Infraestrutura - Resumido 

ANEXO V Quadro Resumo da Tabela de Serviços 

ANEXO VI Lista das Tarefas que exigem recursos certificados 

ANEXO VII Modelo de relatório mensal de serviços 

ANEXO VIII Modelo de Ordem de Serviços 

ANEXO IX Acordo Mínimo de Nível de Serviços 

ANEXO X Modelo de Atestado de Vistoria ou Dispensa de Vistoria 

ANEXO XI Acordo de Confidencialidade de Informação 

ANEXO XII Estimativa de Preços 

ANEXO XIII Modelo de Declaração Unificada 
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ANEXO XIV Minuta da Ata de Registro de Preços 

ANEXO XV Minuta do  Contrato 

 

Teresina/PI, 04 de outubro de 2022 

 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE/PI 

Equipe de Apoio 

LEONARDO CHAVES BATISTA TATIANA DE SOUSA BONFIM 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Registro de preços para prestação de serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e de Plataforma 

como Serviço (PaaS) em nuvem pública, bem como apoio à gestão de serviços a ambiente 

computacional e infraestrutura tecnológica, seus meios de comunicação, sistemas operacionais, apoio 

à desenvolvimento de sistemas e scripts, banco de dados, instalação, configuração e gerenciamento de 

equipamento e aplicativos, para execução das tarefas operacionais demandadas pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI, detalhados nesta licitação e conforme ANEXO I – 

ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO desse Termo de Referência. 

 

2. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

O processo de contratação proposto atenta às recomendações legais e normatizadoras para instituições 

públicas, proporcionando ampla disputa licitatória. Adotando um modelo consagrado pelo mercado, e 

tem em sua essência o mesmo conceito de execução desses modelos mais difundidos. Apenas 

estabelece padrões adequados de resultados com vistas ao ganho de escala produtiva, a facilidade de 

custeamento e orçamentação e a ampla competitividade do mercado, vinculados às práticas de 

padronização de serviços e definição de resultados. 

Foi considerada pela equipe técnica desenvolvedora do presente termo, a totalidade dos serviços 

existentes e necessários, estabelecendo os requisitos que caracterizam em soluções consistentes para o 

alcance dos objetivos motivadores da contratação, permitindo, de forma clara, obter os resultados e 

benefícios pretendidos, sem engessamento que impeça processos inovadores e evolutivos. 

Sua sustentabilidade foi atrelada ao princípio da eficiência, tendo em sua modelagem de demanda e 

especificação de serviços à exigência de definição técnico-administrativa por parte dos servidores, e a 

execução operacional por parte da contratada, intercambiada por processos de trabalho previamente 

formatados e documentados, evitando assim a excessiva dependência de fornecedores externos para 

realização das atividades.  

O modelo permitirá a redução de custos em caso de mudanças futuras de empresas contratadas, pelo 

simples fato de todos os processos estarem devidamente documentados. A quantificação do volume e 

o nível de serviço definido assegurarão a Contratante a posse efetiva de todos os procedimentos e 

informações necessárias para a continuidade por outra empresa, principalmente quanto ao 

conhecimento do negócio institucional envolvido em cada processo. 

Resumindo, a contratação proposta é viável para o ente licitante, por atender os principais quesitos de 

contratação e com base nos seguintes princípios: 

• Eficácia - As ordens de serviços preveem o prazo para execução, tanto para as de 

conceito operacionais quanto às de implantações, baseando em resultados e níveis de qualidade 

definidos; 

• Eficiência - Os prazos previstos serão definidos de acordo com a experiência do corpo 

técnico e a necessidade da organização, sendo factíveis e realizáveis se a contratada estiver provida de 
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recursos profissionais especializados, capacitados e experientes na execução das atribuições 

demandadas. Como requisitos para obtenção desse objetivo, para tarefas que atendam a serviços 

considerados críticos pela DEFENSORIA, serão exigidas Certificações específicas que comprovem o 

conhecimento dos recursos envolvidos. Isso proporcionará o custo real e de acordo com o resultado de 

cada tarefa; 

• Economicidade - A definição dos resultados, vinculados aos níveis de serviços 

exigidos para cada produto demandado, proporcionará à Contratante resultados efetivos por custos 

justos, já que as especificações prévias da maioria das tarefas em fase licitatória darão às concorrentes 

igualdade de condições para provisionar o custo real da contratação; 

• Isonomia - A definição prévia da totalidade dos serviços previstos e a expectativa 

mínima de execução no que concerne a: detalhamento das atividades, resultados esperados, níveis de 

qualidade aceitáveis, previsão de glosas e esforço estimado para seu cumprimento, proporcionará a 

todos as concorrentes conhecimentos prévios dos serviços exigidos, dando visibilidade ao processo e 

permitindo a livre concorrência de mercado; 

• Padronização - Os modelos de demandas e os resultados exigidos apoiados em 

documentações técnicas, registros, processos de trabalho e procedimentos de execução proporcionam 

um padrão de produtividade, independentemente dos adotados para efetivação de melhores práticas. 

Quando um ou mais destes padrões de governança forem adotados, bastará o reajustamento dos 

modelos utilizados para adequação às novas exigências, mantendo o conhecimento do negócio e as 

metodologias de produção a cargo da Contratante; 

• Parcelamento - A contratação prevê como ganhadora a concorrente que fornecer 

menor preço global para o total de unidades previstas, mas conceitua que seu pagamento será efetuado 

de acordo com a entrega de cada produto, que deverá ser contabilizada para cada tarefa. Portanto, a 

execução será parcelada em unidades de serviços devidamente justificados e mensurados pela equipe 

técnica interna; 

• Quantitativo - A formulação do quantitativo prevê a execução nos próximos 12 

meses, já que os custeios das atividades realizáveis em ambientes de infraestrutura encontram-se 

estimados. 

• Caracterização - O modelo de prestação de serviços prevê que a contratada seja 

integralmente responsável pela gestão de seu pessoal em todos os aspectos, sendo vedado à equipe 

demandante, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência ou influência sobre a 

administração da mesma, ou comando direto sobre seus empregados, fixando toda negociação na 

pessoa do preposto da Contratada ou seu substituto. 

• Produtividade - Baseada em linha de produção em série com prazos para entrega, 

apoiada em padronização documentada de serviços, modelos de melhores práticas para a área de TI e 

condicionando o pagamento aos resultados obtidos para cada unidade demandada. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 

A DEFENSORIA possui atualmente um parque computacional diversificado de equipamentos de 

informática, divididos em computadores, notebooks, storage, servidores físicos e virtuais e 

equipamentos de conectividade utilizados como concentradores dos serviços corporativos. A 

integração desse conjunto de soluções, por meio da utilização de softwares, sistemas e aplicativos 
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corporativos, permite a obtenção dos diversos serviços que interligam a comunicação e subsidiam os 

trabalhos dos defensores, colaboradores e usuários da Instituição.  

Atualmente o ambiente tecnológico da DEFENSORIA encontra-se tecnologicamente ultrapassado e 

com ausência de ferramentas e soluções que possam atender a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) e aos orincípios de segurança da informação: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. Dentre os maiores riscos, destacamos: 

i. Ausência de infraestrutura de datacenter que atenda os principais requisitos de segurança 

física, controle de acesso e controles ambientais do tipo: temperatura, umidade, abertura de portas, 

identificação e combate a incêndio, sistema de refrigeração de precisão e redundante, dentre outros; 

ii. Fragilidade em atender os requisitos de continuidade do negócio pois os equipamentos 

existentes estão ultrapassados, sem grantia e com tempo de uso de mais de 8 (oito) anos; 

iii. Ausência de soluções corporativas de segurança da informação como ferramenta de firewall 

com funções de: controle de aplicativos, detecção e prevenção de intrusão, antivírus, filtragem da web, 

antispam, sandbox, serviço VPN, dentre outras funcionalidades. Inexistência de solução de 

antimalware corporativo nos servidores e dispositivos de usuários, dentre outras necessidades. 

Atualmente, a DEFENSORIA disponibiliza, por meio de sua infraestrutura, soluções de virtualização, 

serviços de rede (serviço de impressão e pastas compartilhadas), sistemas  e serviços ao público 

externo.  

Muitas operações fundamentais para funcionamento dos serviços prestados pela DEFENSORIA estão 

fortemente relacionadas e dependentes dos serviços disponíveis em sua rede de computadores, de 

maneira que a indisponibilidade deles produzirá impactos direto sobre o seu desempenho institucional, 

gerando prejuízos na prestação dos seviços aos alunos e doscentes. 

A diversidade de produtos, funcionando de maneira integrada e interagindo com soluções providas por 

outros fabricantes de software e hardware, confere alta complexidade ao ambiente, o que requer da 

equipe técnica um grande esforço no sentido de torná-lo íntegro e, tanto quanto possível, disponível 

para os usuários internos e externos à DEFENSORIA, cujos trabalhos dependem do pleno 

funcionamento deste ambiente computacional. 

O quadro funcional responsável pela administração, manutenção, monitoração e suporte desses 

recursos é bem reduzido, e, mesmo que preparado tecnicamente para assumir em plenitude as 

ferramentas e equipamentos existentes, é insuficiente para atender e manutenir todos os serviços 

disponibilizados, além de não poder dedicar à evolução do ferramental e gestão dos serviços e 

projetos, caso tivessem que executar tais atividades.  

Por outro lado, a DEFENSORIA, no intuito de atingir as metas alinhadas com as boas práticas 

administrativas, orientou  o seu investimento em infraestrutura de TIC com o intuito de reduzir custos, 

diminuir a dependência de recursos e habilidades técnicas e elevar o nível de qualidade na entrega dos 

serviços. 

Para que as metas listadas sejam atingidas faz-se necessário estabelecer um ambiente que provê no 

mínimo algumas características como:  

i) Solução de computação em nuvem; 

ii) Sistemas de gerenciamento de controle de acesso e identidade;  

iii) Soluções de segurança da informação; 

iv) Suporte técnico especializado; 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

37 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

v) Central de atendimento ao usuário; e  

vi) Infraestrutura segura e rapidamente escalável, dentre outras. 

Por meio dessa contratação, busca-se assim, também promover um novo perfil de suporte e 

manutenção, com implementação de tecnologias de informática e da garantia de sustentação dessa 

infraestrutura e seus serviços.  

Outra vertente de necessidades é a ampliação e gerenciamento da infraestrutura necessária para 

suportar o planejamento estratégico definido pela DEFENSORIA. Avaliando soluções, identificamos 

que os objetivos esperados podem ser atingidos através da utilização de infraestrutura de nuvem 

pública (PaaS e IaaS), tendo em vista algumas características primordiais inerentes a este tipo de 

serviço, como: otimização dos recursos computacionais, agilidade na entrega de serviços, orquestração 

e a automação de processos, alta disponibilidade dos serviços, redução de custos de aquisição e 

manutenção, flexibilidade, estabilidade, agilidade e escalabilidade do ambiente. 

A necessidade de prestação de serviços técnicos de informática, objetiva, primordialmente, prover 

suporte aos projetos estratégicos da DEFENSORIA, além de atender às necessidades de suporte 

técnico dos usuários internos e externos, mediante execução operacional das atividades de sustentação 

de ambiente de TI com serviços rotineiros e de implementação e manutenção da infraestrutura de 

informática, de modo proativo e reativo, proporcionando recursos estáveis que permitam aos usuários 

a disponibilidade desses serviços para uso dos sistemas de informação com confiabilidade e segurança. 

 

3.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

3.2 A contratação será pelo critério MENOR PREÇO e o REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA. 

3.2.1 O objeto da presente contratação destina-se a prestação de serviços caracterizado como comum, 

assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e qualidade esteja objetivamente definido, 

utilizando-se de especificações usuais de mercado. 

A modalidade de licitação ora escolhida não só confere maior celeridade ao processo, como também 

amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o interesse público será mais 

satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa modalidade. 

Por se tratar de contratação de serviços comuns, o certame licitatório será realizado por meio de 

Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por Lote, conforme previsão da Lei 11.319/2004. 

Os serviços deverão ser adquiridos em um único grupo (Lote) para evitar que algum item não seja 

adjudicado, tendo em vista que os itens são complementares, de acordo com a atuação (estratégica ou 

arquitetura tecnológica) que se deseja contratar, ou seja, a não contratação de um deles pode vir a 

prejudicar a contratação dos demais, dependendo da necessidade de negócio da área requisitante. 

Os itens previstos nesta aquisição são inter-relacionados e compõem uma única solução genericamente 

relacionados para operacionalização dos serviços. Permitir adjudicação dos itens da licitação a 

diferentes empresas produz efeitos nocivos à execução contratual, nos termos delineados pelo Acórdão 

TCU 1946/2006 Plenário (Voto do Ministro Relator): 

 

 (...) "Por pertinente, trago à baila escólio de Marçal Justen Filho: 'O fracionamento em lotes deve 

respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é possível desnaturar um certo 

objeto, fragmentando-o em contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de 
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execução satisfatória.' (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10. ed. São 

Paulo: Dialética, 2004. p. 209).” (...). 

 

Além disso, torna-se imperativo a manutenção de contratos de TI por “solução”, uma vez que a 

produção de contratos por “itens de solução” pode conduzir a um cenário de inviabilidade técnica e de 

gestão, por meio do aumento desmedido de contratos e seus respectivos procedimentos 

licitatórios/fiscalizatórios, ocasionando paralisia operacional em setores técnicos;  

Destarte, tendo em vista tratar-se de solução de TI que requer unicidade com relação ao todo a fim de 

evitar a desnaturação do objeto e garantir a eficiência operacional, o objeto deverá ser adjudicado de 

forma global para a licitante que apresentar a menor proposta. Para tanto, será considerada a soma do 

resultado dos preços unitários multiplicados pelas respectivas quantidades máximas. 

O sistema de registro de preços deve-se ao fato que alguns dos serviços constantes neste termo por 

demanda, pela impossibilidade de definição antecipada do quantitativo a ser consumido, visto que o 

serviço será utilizado conforme surgimento da necessidade.  

Não é economicamente viável adquirir esses serviços em um único momento e estocá-las para 

consumo futuro, ainda mais quando uma nova filosofia de trabalho deve ser posta em prática, 

consoante justificativa da contração supracitada; 

Com efeito, durante a implementação do objeto, deverá ser adotada estratégia de consumo parcelado 

de serviços, cujas variáveis incidem sobre a capacidade operacional do corpo técnico e o nível de 

receptividade das áreas de negócio em assimilar a nova tecnologia;  

Com base legal, tal circunstância vai ao encontro do Decreto 7.892/2013, nas hipóteses de adoção do 

Sistema de Registro de Preço, em seu artigo 3º, incisos I e IV, onde respectivamente lê-se: “quando, 

pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes” e “quando, 

pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administração”. 

Vale lembrar que a opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta licitação, 

deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, 

por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos 

para contratação de serviços, reduzindo a quantidade de licitações, propiciando e facilitando um maior 

número de ofertantes, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um 

ano em Ata para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado. 

A definição das quantidades estimadas se deu com base em Estudo de Demanda e Estudo Técnico 

Preliminar realizado por equipe desta DPEPI, tendo como referência as necessidades da instituição. 

 

4. VALOR ESTIMADO DA COMPRA 

Realizada pesquisa preliminar de preços, no mercado, o valor médio estimado é de R$ 6.114.450,00 

(seis milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais). Esse valor está baseado em 

pesquisas de mercado feitas pela DEFENSORIA. 

 

5. DA FONTE DE RECURSO 

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

previstas no orçamento da DEFENSORIA na classificação a seguir: 
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ATIVIDADE 
FONTE DE 

PAGAMENTO 
ELEMENTO DE DESPESA 

35.101.03.092.0016.2855 100 339040 

  

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1 Como forma de garantir a fiel execução do contrato, a licitante, fixa, desde já, a possibilidade 

de subcontratação do objeto desta licitação no percentual máximo de 30% (trinta por cento), na forma 

do art. 72 da Lei nº 8666/93; 

6.2 Do item anterior, não restarão prejuízos à nenhuma das obrigações contratuais e legais do 

contratado, em hipótese alguma se confundindo com o instituto da sub-rogação previsto nos arts. 346 a 

art. 351 do Código Civil Brasileiro. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento e habilitação disposto neste Edital.  

7.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase dos procedimentos que se enquadrem em uma 

ou mais das situações a seguir: 

7.2.1 Empresas que se encontrem em processo de falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado, nem 

aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 

ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante da 

Administração. 

7.2.2 Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros 

de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, 

inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados na DEFENSORIA. 

7.2.3 Empresas em regime de consórcio e/ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. 

7.2.4 Pessoa física, mesmo que em grupo. 

7.3 Pela simples participação na presente licitação a Empresa estará aceitando todas as condições 

estabelecidas no Edital. 

 

8 DAS RESPONSABILIDADES 

8.1 DA CONTRATADA: 

8.1.1 Prestar os serviços no prazo, quantidade e especificações solicitadas conforme as 

características descritas na sua proposta e no edital; 

8.1.2 Observar as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE no que se refere à Política 

de Segurança da Informação e sigilo dos dados manuseados, bem como no que é pertinente à 

documentação Termo de Confidencialidade, sobre os quais se obriga a dar ciência a seus funcionários, 

que tiverem acesso às dependências do CONTRATANTE, e aos que possuírem acesso remoto; 

8.1.3 Colocar, nos prazos contratados, os profissionais à disposição do CONTRATANTE para 

execução dos serviços; 
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8.1.4 Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação e ainda 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributos e contribuições sociais em vigor, 

obrigando-se a saldá-los nas épocas próprias, haja vista que os empregados da CONTRATADA não 

manterão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

8.1.5 Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

verificada na execução dos serviços; 

8.1.6 Manter durante o curso do contrato e após o seu término, o mais completo e absoluto sigilo 

com relação a toda informação de qualquer natureza referente às atividades do CONTRATANTE, das 

quais venha a ter conhecimento ou às quais venha a ter acesso por força do cumprimento do contrato, 

não podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, invocar, revelar, reproduzir ou delas dar 

conhecimento a terceiros, responsabilizando-se em caso de descumprimento da obrigação assumida 

por eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais, nos termos da Lei 4.595 de 

31/12/1964 e demais leis, permitindo ainda que o CONTRATANTE, a qualquer tempo, fiscalize o seu 

uso; 

8.1.7 Responsabilizar-se por eventuais prejuízos provocados por ineficiência, negligência, erros ou 

irregularidades cometidas na execução dos serviços objeto deste contrato, bem como nas instalações e 

demais bens de propriedade do CONTRATANTE; 

8.1.8 Colaborar com o CONTRATANTE no desenvolvimento de qualquer procedimento de 

auditoria que o CONTRATANTE decida realizar na área de tecnologia, permitindo que auditores, 

sejam eles internos ou externos, a Área de Segurança de TI ou outros prepostos designados pelo 

CONTRATANTE tenham amplo acesso a dados, informações, equipamentos, instalações, 

profissionais e documentos que julguem necessários à conclusão de seu trabalho; 

8.1.9 Responsabilizar-se pelos empregados que colocar à disposição do CONTRATANTE se for o 

caso, observadas as legislações trabalhistas e a Lei Previdenciária Social; 

8.1.10 Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer 

natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do 

CONTRATANTE; 

8.1.11 Manter a guarda dos equipamentos e demais bens de propriedade da CONTRATANTE, 

quando utilizados, permitindo que este, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso. 

8.1.12 Informar ao CONTRATANTE, no ato da apresentação da proposta ou em um prazo não 

superior a 24 horas, contadas a partir de quando o CONTRATANTE solicitar que sejam executadas 

nas suas instalações, os equipamentos mínimos e documentação necessária para a realização das 

atividades, inclusive para execução de testes integrados e/ou homologação. 

8.1.13 Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

8.1.14 Manter toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.1.15 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 

da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão 

ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a 

execução contratual. 

8.1.16 Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão 
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respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.1.17 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito 

ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pela DEFENSORIA, 

contado da sua notificação. 

8.1.18 Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo 

período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela 

DEFENSORIA. 

8.1.19 Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 

contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante. 

 

8.2 CONTRATANTE: 

8.2.1 Designar gestor que efetuará sua representação perante a CONTRATADA para determinação, 

avaliação, acompanhamento e aprovação dos serviços por ela realizados; 

8.2.2 Colocar à disposição da CONTRATADA os equipamentos mínimos e documentação 

necessários para a realização das atividades quando estas forem executadas nas instalações do 

CONTRATANTE; 

8.2.3 Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que diz 

respeito ao contrato; 

8.2.4 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas no contrato e nesse 

Termo de Referência; 

8.2.5 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores. 

8.2.6 Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

 

9 VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ÍNDICES DE CORREÇÃO 

9.1 O Contrato deverá ter início de execução previsto na proposta, que não poderá ser superior a 

30 dias da assinatura. 

9.2 O Contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses a contar da data definida para início de 

execução, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de máximo definidos nos termos da 

Lei vigente.  

9.3 Verificado algum dos casos previstos na alínea d, do inciso II, do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro 

do contrato. 

9.4 Os preços unitários estabelecidos para a prestação dos serviços (ou fornecimento do objeto 

licitado), desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data da assinatura do 

contrato pela CONTRATANTE e CONTRATADA, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da 

data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a 

variação do IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE. 

9.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 
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9.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

9.7 Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

9.8 A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com 

aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

 

10 FISCALIZAÇÃO: 

10.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado 

pelo CONTRATANTE, por meio de funcionários a serem indicados por este; 

10.2 Não obstante a empresa vencedora seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

objeto contratado, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização da empresa vencedora 

por prepostos especialmente designados pelo CONTRATANTE. 

10.3 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário; 

10.4 A CONTRATADA deverá fiscalizar a execução dos serviços, cabendo-lhe, integralmente, os 

ônus decorrentes, fiscalização essa que se dará independentemente da que será exercida pela 

CONTRATANTE; 

10.5 A presença da fiscalização não atenua, nem elide, as responsabilidades da CONTRATADA. 

 

11 DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

11.1.1 Manifesta impossibilidade por parte da CONTRATADA de cumprir as obrigações assumidas 

pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 

11.1.2 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 

11.1.3 Responsabilização por prejuízos causados à Administração; 

11.1.4 Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como neste termo. 

 

12 SIGILO DAS INFORMAÇÕES: 

12.1 A CONTRATADA obriga-se, durante o curso do Contrato e após o seu término, ao mais 

completo e absoluto sigilo com relação a toda informação de qualquer natureza referente às atividades 

do CONTRATANTE, das quais venha a ter conhecimento ou venha a ter acesso por força do 

cumprimento do presente Contrato, não podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, invocar, 

revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se em caso de 

descumprimento da obrigação assumida por eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações 

legais, nos termos da Lei 4.595 de 31.12.1964 e demais leis correlatas; 

12.2 “Informações Confidenciais" significam os dados ou informações confidenciais desenvolvidas 

ou adquiridas pelo CONTRATANTE ou pela Licitante vencedora e cuja divulgação ou utilização não 

autorizada, por qualquer das partes, poderá ser prejudicial a um ou a outro; 

12.3 O CONTRATANTE e a CONTRATADA tratarão sigilosamente todas as informações 

confidenciais, produtos e materiais que as contenham, não podendo ser copiados ou reproduzidos, 
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publicados, divulgados ou de outra forma colocados à disposição, direta ou indiretamente, de qualquer 

pessoa, a não ser empregados e agentes do CONTRATANTE e/ou da Licitante vencedora que deles 

necessitem para desempenhar as suas funções no CONTRATANTE, sem que para tanto seja devido o 

consentimento prévio do CONTRATANTE ou comunicado da empresa vencedora; 

12.4 As partes se obrigam a instruir sua equipe e prepostos a respeito das presentes disposições, as 

quais deverão ser observadas mesmo após o término ou cancelamento do futuro CONTRATO. 

 

13  DO PAGAMENTO 

13.1 A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, contendo a descrição dos serviços efetivamente disponibilizados, 

após aceite dos serviços; 

13.2 A Nota Fiscal referente a cada mês de prestação dos serviços, já deduzidos os valores de 

glosas, deve ser emitida somente após o ateste do relatório mensal pela CONTRATANTE; 

13.3 Caberá à CONTRATADA apresentar as Notas Fiscais de Serviços correspondentes ao objeto 

deste Termo de Referência, junto a DEFENSORIA ou outro órgão responsável pelo pagamento junto à 

Contratante.  

13.4 A CONTRATADA deverá indicar nas faturas mensais: 

13.4.1 Número do contrato; 

13.4.2 Itens/Serviços, discriminados por valores separados 

13.4.3 Mês de referência (Ex.: 1/12; 2/12; 3/12 ...); 

13.5 Na ocasião de ocorrência de erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, aquela será restituída ou será comunicada a irregularidade à 

CONTRATADA, ficando pendente de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

13.6 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar ou do montante depositado como 

garantia, quando for o caso, valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, decorrentes de penalidades aplicadas nos termos do Contrato e deste Termo de 

Referência; 

13.7 O valor a ser pago para o item 1 da tabela 01(vide Anexo I) será calculado de acordo com as 

seguintes definições, para cada ordem de serviço. 

13.8 A CONTRATANTE poderá solicitar relatórios de disponibilidade de instâncias (máquinas 

virtuais) dos serviços. Para esses serviços, o pagamento deverá considerar os seguintes procedimentos: 

13.9 Em caso de descumprimento da disponibilidade das instâncias que compõe o serviço que 

acarretem a indisponibilidade do serviço, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA ficará sujeita à glosa no pagamento equivalente a cada fração percentual de 

indisponibilidade abaixo do índice estipulado de 99,741% aplicado em cima do valor do somatório de 

USNs para o serviço, utilizados no mês de aferição da disponibilidade, multiplicado por seis, até o 

limite de 30% (trinta por cento) do valor do somatório de USNs. Por exemplo, caso em certo mês seja 

verificada disponibilidade de 99% no serviço, comprovado pela aferição da indisponibilidade das 

instâncias, será aplicada a glosa no pagamento de 4,446% [(99,741% – 99%)*6] sobre o somatório de 

USNs utilizados pela CONTRATANTE para a ordem de serviço, no provedor de nuvem, referente ao 
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mês de aferição do serviço. Abaixo segue a fórmula de cálculo: 

 

Indicador 

Sigla         Indicador Definição Fórmula de Cálculo  Aferição 

 

 

 

 

DSPN 

 

 

 

Índice de 

Disponibilidade da 

Instância 

 

 

 

Percentual de 

disponibilidade das 

instâncias. 

DSPN = 100 - [TII/ TDC] * 100 

 

onde: 

TII = Tempo em horas de 

indisponibilidade da instância 

(excluído as paradas 

programadas) 

TDC = Tempo em horas de 

disponibilidade contratada. 

 

 

 

Relatório 

Mensal de 

Ocorrência de 

Indisponibilid

ades 

Pagamento 

∑USN = somatório das USNs utilizadas na ordem de serviço; 

Valor Total = Valor Total em reais sem considerar descontos (glosas); 

Valor Total = ∑USN * Valor unitário da USN; 

Fórmula de pagamento 

 Condição Valor a pagar (R$) 

Se DSPN >= 99,741% Valor Total 

Se 94,741% <= DSPN <99,741% Valor Total * {[100% - (99,741% - 

DSPN)*6]} 

 

 

 

13.10 Em caso de indisponibilidade dos serviços, será aferido o Tempo de Restauração do Serviço 

da seguinte forma: 
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Indicador 

Sigla Indicador Definição Fórmula de Cálculo Aferição 

 

 

 

 

 

TRS 

 

 

 

 

 

Tempo para 

Restaurar Serviço 

Capacidade para 

restaurar um serviço 

de produção após uma 

falha do mesmo. O 

conceito de “falha” 

refere-se a qualquer 

falha de componentes 

do serviço, que 

impactem a 

disponibilidade da 

instância total ou 

parcial dos serviços 

em produção. 

 

TRS = (HR – HI) 

 

onde: 

HR = Horário da 

Recuperação do 

Serviço, e 

HI = Horário de Início 

da Indisponibilidade 

 

O TRS exclui o tempo 

de Indisponibilidade 

Planejada. 

 

 

 

 

Relatório Mensal de 

Ocorrência de 

Indisponibilidades 

Pagamento 

∑USN = somatório das USNs utilizadas na ordem de serviço; ValorTotal = Valor Total em reais sem 

considerar descontos glosas); 

ValorTotal = ∑USN * Valor unitário da USN; 

Fórmula de pagamento 

 Condição Valor a pagar (R$)  

TRS = Entre 3 horas e 1 min e 4 horas corridas ValorTotal – ValorTotal*0,03 

TRS = Entre 4 horas e 1 min e 5 horas corridas ValorTotal – ValorTotal*0,05 

TRS = Entre 5 horas e 1 min e 6 horas corridas ValorTotal – ValorTotal*0,10 

TRS = Acima de 6 horas e 1min ValorTotal – ValorTotal*0,15 

 

Observação: O Valor do desconto acima é calculado em cima da ordem de serviço correspondente ao 

mês de aferição e ao serviço indisponível, calculados a cada ocorrência. 

 

14 SANÇÕES E PENALIDADES: 

14.1.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 

o ente licitante e será descredenciada do sistema de credenciamento respectivo, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação 

de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

14.1.1.1 Apresentar documentação falsa; 

14.1.1.2 Fraudar a execução do contrato; 

14.1.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 
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14.1.1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

14.1.1.5 Fizer declaração falsa. 

14.1.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nesse TR com as seguintes penalidades: 

14.1.2.1.1 Advertência; 

14.1.2.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos; 

14.1.2.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

14.1.2.1.4 Impedimento de licitar e contratar com o ente licitante e descredenciamento, pelo 

prazo de até cinco anos. 

14.1.3 No caso de inexecução parcial do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor médio das 

última 03 (três) faturas pagas. 

14.1.3.1 O provedor de nuvem deverá manter os serviços de nuvem em execução por até 30 

dias da inexecução, caso contrário a CONTRATADA será multada em 5% (cinco por cento) do valor 

médio das últimas 03 (três) faturas pagas; 

14.1.4 Constituem motivação para aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor médio 

das últimas 03 (três) faturas pagas: 

14.1.4.1 Vazamento ou permissão de acesso por terceiros às informações sem prévia 

autorização formal do órgão proprietário e da CONTRATANTE ou autorização legal pela Justiça 

Brasileira; 

14.1.4.2 Não informação à CONTRATANTE de solicitação de acesso aos dados e informações 

por parte de terceiros ou governos estrangeiros, mesmo se respaldado em autorização judicial não 

respaldada pela Justiça Brasileira; 

14.1.4.3 Falha no serviço de backup que impeça a restauração de dados copiados, sem prejuízo 

da cobrança pelo serviço de recuperação das informações eventualmente perdidas e outras ações 

inclusive judiciais cabíveis; 

14.1.4.4 Impedimento por qualquer motivo à descarga dos dados e informações de propriedade 

da CONTRATANTE para efeito de migração de aplicação para outro provedor respeitados os prazos 

definidos neste TR. 

14.1.5 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA; 

14.1.5.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

14.1.5.2 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial. 
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14.1.5.3 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

14.1.5.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 

multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da 

CONTRATANTE. 

14.1.6 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá 

ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, 

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

14.1.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

14.1.7.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

14.1.7.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.1.7.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

15 APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

15.1 As Autoridades competentes da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – 

DEFENSORIA aprovam o presente Termo de Referência e solicitam a contratação dos serviços nele 

elencados. 

 

Teresina/PI, 03 de junho de 2022. 

 

_________________________________ 

George Vitor Carvalho Santana 

C. deTecnologia e Informação 

 

_________________________________ 

 Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 

 

 

_________________________________ 

Raimundo Nonato Uchoa Filho 

Integrante Técnico 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO 

1. DO OBJETO: 

Registro de preços para prestação de serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e de Plataforma 

como Serviço (PaaS) em nuvem pública, bem como apoio à gestão de serviços e recursos de ambiente 

computacional e infraestrutura tecnológica, seus meios de comunicação, sistemas operacionais, bancos 

de dados, instalação, configuração e gerenciamento de equipamento e aplicativos, apoio ao 

desenvolvimento de softwares e scripts para execução das tarefas operacionais demandadas pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ - DEFENSORIA, através de Ordens de Serviços, 

mediante menor valor global anual para 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) USN (Unidade de 

Suporte em Nuvem)  e para 35.000 (trinta e cinco mil) UST (Unidade de Suporte Técnico) para apoio 

a gestão e suporte aos ambientes computacionais. 

 

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 

Contratação de empresa especializada(integrador) objetivando a prestação de serviços de computação 

em nuvem, sob demanda, incluindo desenvolvimento, manutenção e apoio à gestão de topologias de 

aplicações de nuvem e a disponibilização continuada de recursos de Infraestrutura como Serviço 

(IaaS) e de Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública, a ser prestado por empresa que 

possua capacitação técnica necessária para atender em plenitude as especificações constantes neste 

Termo de Referência e seus anexos, para execução das tarefas demandadas, bem como a contratação 

de apoio a execução de serviços de suporte ao ambiente computacional e infraestrutura tecnológica, 

seus meios de comunicação, sistemas funcionais e processos de execução, mediante o menor valor 

global anual para 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) USN e de 35.000 (quinze mil) UST 

(Unidade de Suporte Técnico) respectivamente, em item único. 

O objeto será adjudicado por menor preço global, conforme especificações constantes neste Termo de 

Referência e licitado em grupo único, conforme segue: 

 

LOTE ÚNICO 

TABELA 1 – Serviços de computação em nuvem e de gestão de ambiente 

Item Tipos de Tarefas 
Estimativa Anual de USN e 

UST 

1 Serviços de computação em nuvem – USN 450.000 USN 

2 

Serviços técnicos especializados para implantação em 

ambiente Cloud e apoio à gestão de ambientes 

computacionais - UST 

35.000 UST 

 

TABELA 2 – Serviços de gestão de ambiente computacional (UST) 

Tipos de Tarefas Estimativa Anual (UST) 

Serviços Rotineiros 17000 

Serviços de Suporte 9750 
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Serviços sob Demanda 8250 

Total de Unidades de Suporte Técnico (UST) 35.000 

 

As tabelas anteriores apresentam a expectativa de esforço, USN – Unidade de Serviço em Nuvem e  

em UST – Unidade de Suporte Técnico -  para cada ano de execução contratual.  

Os itens das Tabela 02 poderão sofrer alteração de quantitativos, no decorrer da execução, em função 

das mudanças de estratégias, priorização das tarefas, inclusão e exclusão de novos serviços 

tecnológicos, atividades rotineiras, de suporte ou demanda, desde que não superem a estimativa total 

contratada, o que somente poderá ocorrer mediante Termo Aditivo e dentro dos percentuais legais 

previstos em lei. 

Para os itens de serviços de computação em nuvem (Tabela 03, especificada no item 4.2.1) 

poderão sofrer adição de novas atividades/recursos no decorrer do contrato, em função das 

mudanças de estratégias, priorização das tarefas, inclusão e exclusão de novos serviços 

tecnológicos e recursos computacionais de cloud, desde que não alterem quantidade total 

contratada no item 01 da tabela 01, o que somente poderá ocorrer mediante Termo Aditivo e 

dentro dos percentuais legais previstos em lei. 

Os “serviços de computação em nuvem e de suporte técnico especializado” previstos nos itens 1 e 

2 da Tabela 01 são classificadas em dois tipos, a saber: 

 Serviços de computação em nuvem: Serviços de infraestrutura como serviço (IaaS) e 

plataforma como serviço (PaaS) fornecidos pelo provedor que integram a solução, conforme 

descrito neste Termo de Referência. 

 Serviços técnicos especializados: Serviço prestado por profissionais técnicos qualificados, 

destinado a apoiar tecnicamente o projeto, a implementação, o uso e o monitoramento de 

arquiteturas de soluções em nuvem e em ambiente físico do CONTRATANTE, bem como as 

interligações entre eles. Abrange também a resolução de problemas que comprometam a 

estabilidade, a disponibilidade, a segurança da informação ou quaisquer outros que afetem o 

funcionamento normal dos serviços de computação em nuvem fornecidos à CONTRATANTE, 

bem como seu ambiente tecnológico, com esclarecimentos de dúvidas relativas à utilização desses 

serviços e são classificados da seguinte forma:’ 

 Rotineiras – tarefas de periodicidade previamente definida para execução; 

 Suporte – tarefas e execução de serviços preventivos e corretivos em ambientes 

computacionais, manutenções preventivas, corretivas, adaptativas e evolutivas de sistemas de 

informação, atendimento a usuários que requeiram suporte imediato e/ou pessoal de plantão que, 

mesmo tendo características rotineiras não possuem periodicidade de execução estabelecida, 

sendo executáveis mediante as solicitações de usuários, ou por demandas de correções e 

atualizações tecnológicas; 

 Demanda – tarefas previstas para serem realizadas mediante agendamento, e que dependem 

de emissão de Ordem de Serviço específica. Os “Serviços sob Demanda” são definidas por OSs 

“Exclusivas” ou de “Escopo”, que têm por finalidade implantar serviços para atender os prazos 

dos projetos estratégicos da DEFENSORIA. 

 

3. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS: 
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Considerando a necessidade de definir um vocabulário comum aos interessadas no provimento do 

objeto desta contratação, ficam estabelecidos os seguintes termos, detalhadamente expostos no 

ANEXO XI,  em especial no que se refere à tecnologia de infraestrutura como serviço (IaaS) e de 

Plataforma como serviço(PaaS) previstas na Tabela 01. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1 Noções gerais dos serviços a serem contratados: 

4.1.1 A utilização de procedimentos previamente medidos na DEFENSORIA permitiu a adoção de 

unidades de referência denominadas de “Unidade de suporte de nuvem” - USN e “Unidade de 

Suporte Técnico” – UST, estando os dois serviços interligados e, por isso, fazendo parte de um lote 

único. 

4.1.2 O uso deste padrão de unidades exposto no item 4.1, considera dentre outros aspectos, a 

finalidade de remunerar serviços específicos, porém comuns. Neste rol de serviços, identificam-se, 

para fins de classificação principalmente, os que estão relacionados ao provisionamento e 

disponibilização do recurso de TI, os que estão afetos à implantação dos recursos contratados e por 

fim, os serviços que envolvem o apoio a gestão do ambiente computacional de modo que garanta alta 

disponibilidade dos recursos de TIC eventualmente contratados, de tal maneira que resta confirmada a 

íntima relação entre as atividades de disponibilização, implementação e suporte dos recursos de TIC a 

objetos desta referência técnica, de modo que compõem objeto único, principalmente sob o foco do 

fornecedor, que deverá demonstrar capacidade de prestar quaisquer dos serviços (disponibilização, 

implantação, manutenção e suporte), objetos desta contratação, considerando sobretudo a dinâmica 

operacional de interdependência dos serviços disponíveis, sob pena de causar prejuízos à alta 

disponibilidade desejada.  

4.1.3 Os serviços de computação em nuvem classificados como sendo de provisionamento ou de 

disponibilidade de recursos serão adquiridos por meio de Unidades de Serviço em Nuvem (USN), 

que servirá como base para aquisição de serviços previstos no item 1 da Tabela 01. 

4.1.4 A USN visa estabelecer-se como método previsível, linear e flexível para obtenção de uma 

quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. A métrica 

de USN consiste no estabelecimento de valor de referência específico para cada tipo de serviço de 

nuvem, conforme métrica individual associada ao consumo dos recursos. 

4.1.5 No caso das UST’s relacionadas aos serviços de apoio à gestão de ambiente computacional, 

as unidades de referência adotadas para sua validação, tomadas isoladamente, equivalem, inicialmente 

a uma hora de trabalho de monitoração de ambiente, por esta ser considerada como uma atividade de 

complexidade mínima em serviços técnicos de infraestrutura.  

4.1.6 A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das USNs e UST’s relativas aos 

serviços solicitados à CONTRATADA, até o limite máximo estimado. 

4.1.7 Os provedores de serviços disponibilizados pela CONTRATADA deverá fornecer todos os 

recursos de computação em nuvem previstos no item 1 da Tabela 01, de acordo com as descrições e 

níveis mínimos de serviço respectivos. 

4.1.8 Os serviços descritos no item 1 da Tabela 1 deverão ser executados obrigatoriamente em 

território nacional, o que inclui armazenar os dados e informações da CONTRATANTE em 

datacenters instalados fisicamente no Brasil, incluindo replicação e cópias de segurança (backups), 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

51 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

de modo que a CONTRATANTE disponha de todas as garantias da legislação brasileira enquanto 

tomadora do serviço e responsável pela guarda das informações armazenadas em nuvem.  

4.1.9 Todos os dados decorrentes de serviços solicitados pela CONTRATANTE à CONTRATADA 

e operacionalizados nos provedores serão de propriedade apenas da CONTRATANTE, a quem deverá 

ser assegurado acesso irrestrito a qualquer momento do contrato. Durante todo o contrato, e 

particularmente ao final desse, independente da razão que tenha motivado o seu término, a 

CONTRATADA repassará à CONTRATANTE todas as informações necessárias à continuidade da 

operação dos serviços em nuvem. 

4.1.10 A CONTRATADA deverá fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das 

aplicações, dados e scripts de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as 

imagens das máquinas virtuais de aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de 

armazenamento em nuvem, cópias dos bancos de dados que fazem parte das topologias das aplicações 

da CONTRATANTE provisionadas em nuvem ou que fazem parte de topologias híbridas de 

aplicações. 

4.1.11 Todos os serviços prestados pela CONTRATADA devem ser realizados de modo que as 

aplicações da CONTRATANTE provisionadas na nuvem, afetadas direta ou indiretamente por estes 

serviços, sejam portáveis para outros provedores, sem nenhuma possibilidade de aprisionamento 

(lock-in). 

4.1.12 No momento em que for estudada a possibilidade de renovação do contrato, será facultado à 

CONTRATANTE e à CONTRATADA propor a substituição do provedor ou atualizações 

tecnológicas. Tal proposição deverá ser acompanhada de estudo de viabilidade que comprove existir 

no mercado outros provedores que atendam às condições deste Termo de Referência, de modo que não 

haja modificações no objeto da contratação. A substituição só poderá ocorrer mediante acordo mútuo 

entre CONTRATANTE e CONTRATADA, considerando que toda a migração dos sistemas e 

infraestrutura seja feita pela CONTRATADA. 

 

4.2 Serviços em nuvem e sua respectiva descrição: 

4.2.1 Segue tabela com os serviços em nuvem a serem objetos de contratação, com as respectivas 

descrições: 

 

TABELA 03– Serviços de computação em nuvem: 

Item Descrição do serviço (por demanda) Unidade Fator (USN)  

1 Servidor virtual Linux 
Unidade de 

vCPU/hora 
0,0818 

2 Servidor virtual Windows 
Unidade de 

vCPU/hora 
0,2455 
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3 Memória RAM Gigabyte/hora 0,0031 

4 Serviço de armazenamento de blocos (SSD) Gigabyte/mês 0,0361 

5 
Serviço de armazenamento de blocos 

(HDD) 
Gigabyte/mês 0, 0361 

6 
Serviço de armazenamento de file system 

(NFS) 
Gigabyte/mês 0,4246 

7 Serviço de armazenamento de objetos Gigabyte/mês 0,0361 

8 Tráfego de saída da rede Gigabyte/mês 0,0218 

9 Tráfego de rede do balanceador de carga Gigabyte/mês 0,0002 

10 Serviço de balanceamento de carga Unidade/hora 0,0308 

11 
Serviço de balanceamento de carga 

utilizando gerenciador de tráfego 

DNS Queries 

Milhão/Mês 
2,7496 

12 Porta de conexão de fibra 1Gbps Unidade/hora 0,4101 

13 Porta de conexão de fibra 10Gbps Unidade/hora 3,6950 

14 Serviço de DNS – Hospedagem de zonas Zona/mês 3,7675 

15 Serviço de DNS – Consultas 
Milheiro de 

consulta/mês 
2,4633 

16 Serviço de VPN Gigabyte/Mês 0,8694 

17 VPN Gateway Hora de Conexão 3,7675 

18 
Solução de   Gerenciamento de Acesso 

Privilegiado (PAM)  
Por chave/Mês 3,4095 
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19 
Solução de Gerenciamento de eventos e 

informações de segurança (SIEM) 
Instância/mês 34,0946 

20 Solução de Análise de vulnerabilidades Instância/mês 1636,5427 

21 Antivírus com Detecção e Resposta (XDR) Instância/mês 34,0946 

22 
Serviço Next Generation Firewall adquirido 

por Regra 
Por regra/Mês 102,2839 

23 
Serviço Next Generation Firewall adquirido 

por hora 
Gateway/hora 2,6396 

24 
Serviço Web Application Firewall 

adquirido por ACL 
ACL/Mês 49,0963 

25 
Serviço Web Application Firewall 

adquirido por Regra 
Por regra/Mês 49,0963 

26 
Serviço Web Aplication Firewall adquirido 

por hora 
Gateway/hora 2,2915 

27 Serviço de Backup Instância/mês 54,5514 

28 Serviço de armazenamento de Backup Gigabyte/mês 0,0361 

29 IP Público Unidade/Mês 3,6662 

30 
Licença de uso de Banco de Dados Oracle 

Standard Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
0,4398 

31 
Licença de uso de Banco de Dados Oracle 

Enterprise Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
0,8798 

32 
Licença de uso de Banco de Dados 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
0,4098 

33 
Licença de uso de Banco de Dados 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
3,0071 

34 
Licença de uso de solução de virtualização 

de aplicação (acesso remoto). 

Unidade de 

licença/mês 
7,3324 
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35 
Serviço de BI (Visualização de Dados) - 

adquirido por instância 
Instância/hora 0,4101 

36 Serviço Gerenciado de Kubernetes Instância/hora 0,2455 

37 
Serviço integrado de colaboração e 

comunicação corporativa 

Unidade de 

licença/mês 
104,4836 

 

4.2.2 Os serviços de computação em nuvem constantes da tabela anterior são contabilizados por 

meio de USN (Unidade de Serviço em Nuvem). A USN visa estabelecer-se como método previsível, 

linear e flexível para obtenção de uma quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços 

de computação em nuvem. 

4.2.3 A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo 

de serviço de nuvem (fator da USN), conforme métrica individual associada ao consumo dos recursos. 

4.2.4 O fator da USN que irá compor o Termo de Referência é composto pela mediana dos valores 

praticados por diferentes provedores. Essa métrica visa padronizar o peso entre os serviços  em termos 

de custo operacional, logo utilizou-se como referência os valores praticados pelos provedores em dólar 

na região de hospedagem referente ao Brasil. Considerando que esse fator é um valor adimensional 

que diferencia o peso de um recurso/serviço frente aos demais constantes no catálogo de USN, 

buscou-se adotar uma medida de tendência central (a mediana) que atenuasse a influência de eventual 

valor discrepante entre os diferentes provedores. Além disso tal medida de tendência central se 

justifica pela heterogeneidade das séries de valores obtidas dos provedores, o que assegura maior 

robustez na construção do valor padronizado dos serviços. 

4.2.5 O detalhamento dos valores obtidos para a composição do fator da USN foi levantado nos 

sítios das principais empresas que disponibilizam/comercializam esse serviço mundialmente (AWS, 

Azure, Google e Oracle). Descrevemos a seguir, fontes de dados das pesquisas para definição do fator 

de referência. 

4.2.5.1 AMAZON AWS 

4.2.5.1.1 https://calculator.aws/#/createCalculator 

4.2.5.2 MICROSOFT AZURE 

4.2.5.2.1 https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator/ 

4.2.5.3 GOOGLE CLOUD 

4.2.5.4 https://cloud.google.com/compute/all-pricing 

4.2.5.5 ORACLE CLOUD 

4.2.5.5.1 https://www.oracle.com/cloud/cost-estimator.html 

 

4.2.6 Descrição detalhada de cada serviço listado na Tabela 3.  

4.2.6.1 Itens 1 e 2 - Servidor virtual Linux ou Windows. 

4.2.6.1.1 As máquinas virtuais consistem na disponibilização de recursos de processamento de 

dados a serem provisionadas com diferentes capacidades em termos de vCPU e Memória RAM; 
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4.2.6.1.2 Os processadores utilizados nas vCPU devem ser, no mínimo, Intel Xeon família E5 

v4, Xeon Scalable Processor, Xeon Platinum 8167 ou superior, GOLD, Silver Scalable ou superior, ou 

AMD EPYC 7000 ou superior. Podem ser ofertados outros tipos de vCPU desde que seja demonstrado 

possuírem características de CPU Benchmarks superiores aos listados anteriormente; 

4.2.6.1.3 As máquinas virtuais serão ofertadas com os seguintes sistemas operacionais 

instalados: 

4.2.6.1.3.1 Máquinas Virtuais LinuX: CentOS 7 ou superior; Ubuntu Server 16.04.2 ou superior; 

4.2.6.1.3.2 Máquinas Virtuais RHEL: Red Hat Enterprise Linux 6 ou superior, neste caso, 

também será aceita versão do Linux empresarial com suporte do fabricante; 

4.2.6.1.3.3 Máquinas Virtuais Windows: Windows Server 2012 R2 ou superior; 

4.2.6.1.4 Os sistemas operacionais devem estar devidamente licenciados e aptos para uso. 

4.2.6.1.5 As máquinas virtuais devem ser fornecidas com disco destinado ao boot e hospedagem 

do sistema operacional. A capacidade mínima do disco deve ser de 50 GB para Linux e 100 GB para 

Windows. 

4.2.6.1.6 As máquinas virtuais deverão contar com o serviço de crescimento ou diminuição de 

recursos em função da demanda. 

4.2.6.2 Itens 3 - Memória RAM. 

4.2.6.2.1 Deverá possibilitar provisionar instância otimizadas para memória, a fim de atender 

demandas da CONTRATANTE; 

4.2.6.2.2 Deverá possibilitar a análise de desempenho das instâncias do parque computacional, 

através da análise de todos os indicadores de performance e horários de carga. 

4.2.6.3 Itens 4 - Serviço de armazenamento de blocos (SSD) 

4.2.6.3.1 Serviço para utilização de volume de armazenamento block-level. 

4.2.6.3.2 Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e 

reconhecido pelo SO como um dispositivo físico e local. 

4.2.6.3.3 Deverá ser baseado em discos de estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em 

termos de performance. 

4.2.6.3.4 A CONTRATADA deve informar o desempenho mínimo, em IOPS e MiB/s, para o 

volume provisionado. 

4.2.6.3.5 Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada 

pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE; 

4.2.6.3.6 O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se 

manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da 

CONTRATANTE. 

4.2.6.4 Itens 5 - Serviço de armazenamento de blocos (HDD) 

4.2.6.4.1 Serviço para utilização de volume de armazenamento block-level. 

4.2.6.4.2 Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e 

reconhecido pelo SO como um dispositivo físico e local. 

4.2.6.4.3 Deverá ser baseado em discos magnético (HDD) ou superior. 

4.2.6.4.4 A CONTRATADA deve informar o desempenho mínimo, em IOPS e MiB/s, para o 

volume provisionado. 
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4.2.6.4.5 Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada 

pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE; 

4.2.6.4.6 O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se 

manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da 

CONTRATANTE. 

4.2.6.5 Itens 6 - Serviço de armazenamento de file system (NFS) 

4.2.6.5.1 Serviço para utilização de volume de armazenamento em rede. 

4.2.6.5.2 Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado / montado às máquinas virtuais e 

reconhecido pelo SO. 

4.2.6.5.3 A CONTRATADA deve informar o desempenho mínimo, em IOPS e MiB/s, para o 

volume provisionado. 

4.2.6.5.4 O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se 

manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da 

CONTRATANTE. 

4.2.6.6 Itens 7 - Serviço de armazenamento de objetos 

4.2.6.6.1 Serviço para utilização de volume de armazenamento de objetos. 

4.2.6.6.2 Deverá ser durável, escalável e seguro. 

4.2.6.6.3 Deverá possuir interface web para inclusão e consultas de informações.  

4.2.6.6.4 Deverá possuir API para upload de arquivos via aplicações desenvolvidas por 

terceiros. 

4.2.6.7 Itens 8 - Tráfego de saída da rede 

4.2.6.7.1 Serviço de transmissão de dados de saída da rede.  

4.2.6.7.2 Nenhum tráfego de entrada para a rede será cobrado. 

4.2.6.8 Itens 9 - Tráfego de rede do Balanceador de Carga 

4.2.6.8.1 Serviço de transmissão de dados do Balanceador de Carga. 

4.2.6.9 Itens 10 - Serviço de balanceamento de carga 

4.2.6.9.1 Serviço para utilização de balanceador de carga, que distribuirá o tráfego de entrada 

para as máquinas virtuais. 

4.2.6.9.2 Deverá ser escalável, de maneira a crescer ou diminuir seu poder de processamento, 

em função do fluxo de dados que por ele trafegar. 

4.2.6.10 Itens 11 - Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego 

4.2.6.10.1 Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade 

da aplicação; 

4.2.6.10.2 Deverá fornecer failover automático quando um ponto de extremidade ficar inativo; 

4.2.6.10.3 Deverá permitir a melhora da capacidade de resposta do aplicativo direcionando o 

tráfego para o ponto de extremidade com a menor latência de rede para o cliente; 

4.2.6.10.4 Deverá permitir operações de manutenção planejada nas aplicações sem tempo de 

inatividade. 

4.2.6.11 Itens 12 - Porta de conexão de fibra 1 Gbps 

4.2.6.11.1 Serviço de conexão de fibra dedicada entre a infraestrutura de rede local da 

CONTRATANTE e uma porta de interface do provedor, visando à interconexão segura e rápida entre 

os dois, sem tráfego pela internet. 
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4.2.6.11.2 A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional. 

4.2.6.11.3 Todos os custos de conexão da CONTRATANTE até a porta de conexão do provedor 

serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

4.2.6.12 Itens 13 - Porta de conexão de fibra 10 Gbps 

4.2.6.12.1 Serviço de conexão de fibra dedicada entre a infraestrutura de rede local da 

CONTRATANTE e uma porta de interface do provedor, visando à interconexão segura e rápida entre 

os dois, sem tráfego pela internet. 

4.2.6.12.2 A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional. 

4.2.6.12.3 Todos os custos de conexão da CONTRATANTE até a porta de conexão do provedor 

serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

4.2.6.13 Itens 14 - Serviço de DNS – Hospedagem de zonas 

4.2.6.13.1 O Serviço consiste em um espaço de gerenciamento no qual é possível criar, editar, 

alterar e excluir entradas no DNS. Cada zona DNS representa um limite de autoridade sujeito à gestão 

por determinadas entidades. 

4.2.6.14 Itens 15 - Serviço de DNS – Consultas 

4.2.6.14.1 O Serviço consiste em realizar consultas DNS que representa a ação de um host buscar 

um registro específico que está exposto na zona DNS. Para realizar essa consulta o host percorre toda 

a árvore hierárquica até achar o registro específico. 

4.2.6.15 Itens 16 - Serviço de VPN 

4.2.6.15.1 Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN); 

4.2.6.15.2 O serviço será contratado usando a métrica de GB trafegado por mês;  

4.2.6.15.3 Deve permitir a criação de conexões site-to-site e client-to-site para a mesma VPN e 

fornecer scripts e/ou software para a criação dessas conexões; 

4.2.6.15.4 Somente o tráfego de saída será́ contabilizado para cobrança do serviço; 

4.2.6.15.5 O tráfego de saída para o serviço de VPN não se confunde nem poderá ser cobrado em 

duplicidade com o tráfego de saída de rede descrito no item 4.2.6.7; 

4.2.6.15.6 O tráfego de dados através da conexão deve ser por túnel VPN utilizando o protocolo 

IPSec; 

4.2.6.15.7 A taxa de transferência mínima na conexão VPN deve ser de 100 Mbps, podendo, 

entretanto, ser inferior quando limitada pela capacidade da conexão (link de dados) da 

CONTRATANTE. 

4.2.6.16 Itens 17 - VPN Gateway: 

4.2.6.16.1 A CONTRATADA deverá prover um gateway de VPN para a rede da 

CONTRATANTE; 

4.2.6.16.2 Possibilitar o envio do tráfego criptografado em uma conexão pública;  

4.2.6.16.3 Permitir a criação de VPN conforme descrito no Serviço de VPN; 

4.2.6.16.4 Estão inclusos nesse serviço os custos do gateway por hora de conexão da VPN. 

4.2.6.17 Itens 18 – Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM): 

4.2.6.17.1 Deverá criptografar chaves e segredos, como chaves de autenticação, chaves de conta 

de armazenamento, chaves de criptografia de dados, arquivos .PFX e senhas; 

4.2.6.17.2 Deverá fazer registro completo de 'quem', 'o que' e 'quando' do acesso com senha; 
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4.2.6.17.3 Alertar em tempo real sobre a ocorrência de vários eventos com senhas, permitindo a 

integração com as soluções de Security Information and Event Management (SIEM); 

4.2.6.17.4 Deverá gerar relatórios sobre violações no que diz respeito ao uso e gerenciamento de 

senhas privilegiadas, com base nos requisitos de PCI-DSS. 

4.2.6.18 Itens 19 – Solução de Gerenciamento de eventos e informações de segurança 

(SIEM): 

4.2.6.18.1 Coletar e indexar dados de máquina de dos ambientes que serão definidos, em tempo 

real;  

4.2.6.18.2 Indexação de logs para obter uma visibilidade detalhada, dados para suporte forense e 

resolução de problemas;  

4.2.6.18.3 Criar relatórios ad hoc para identificar tendências ou provar controles de 

conformidade;  

4.2.6.18.4 Criar painéis interativos para monitorar incidentes de segurança, níveis de serviço e 

outras métricas importantes de desempenho;  

4.2.6.18.5 Analisar transações de usuário, comportamento de cliente, comportamento de 

máquina, ameaças à segurança e atividade fraudulenta, tudo em tempo real; 

4.2.6.18.6 Indexação de qualquer tipo de dado de máquina, independentemente do formato ou da 

localização, logs, dados de clickstream, configurações, dados de sensores, dados de rede, traps e 

alertas, eventos de alteração, saída de comandos de diagnóstico, dados de APIs e filas de mensagem, e 

até mesmo logs com várias linhas de aplicativos de clientes;  

4.2.6.18.7 Usar comandos de pesquisa conhecidos para definir, limitar ou ampliar sua pesquisa e 

correlacionar eventos em diversas fontes de dados para revelar novas informações;  

4.2.6.18.8 Usar comandos de geração de relatórios estatísticos, atualizar contagens de transação e 

calcular métricas, procurar por condições específicas dentro de um intervalo de tempo contínuo e 

detectar padrões automaticamente em conjuntos grandes de dados:  

4.2.6.18.9 Interagir com os resultados de sua pesquisa em tempo real;  

4.2.6.18.10 Aumentar ou diminuir o detalhamento dos resultados da pesquisa para revelar 

tendências, picos e anormalidades rapidamente;  

4.2.6.18.11 Facilitar o estabelecimento ou a busca de relacionamentos entre atividades ou eventos 

aparentemente não relacionados; 

4.2.6.18.12 Correlacionar dados de máquina baseado em tempo, dados externos, localização, 

subpesquisas e parcerias em várias fontes de dados e conjuntos de dados de grande porte;  

4.2.6.18.13 Identificar eventos relacionados como uma transação ou sessão;  

4.2.6.18.14 Visualizar tendências e características em relatórios e painéis; 

4.2.6.18.15 Criar relatórios, gráficos e diagramas avançados para compreender tendências 

importantes, criar visualizações avançadas, resumir os principais e exibir a frequência das condições;  

4.2.6.18.16 Fazer previsões dos altos e baixos, planejar recursos de sistema e antecipar cargas de 

trabalho com as novas visualizações de previsão. 

4.2.6.19 Itens 20 - Solução de Análise de vulnerabilidades: 

4.2.6.19.1 Realizar e apresentar relatório de testes de vulnerabilidades de todo o ambiente 

tecnológico, conforme as práticas de Segurança da Informação, contendo dados, informações, 

indicadores e métricas que permitam avaliar a exposição do parque computacional em relação aos 
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riscos de segurança em TI, contendo: hosts encontrados, topologia de rede, serviços, vulnerabilidades 

descobertas, nível de risco por plataforma e por vulnerabilidade; 

4.2.6.19.2 Apresentar graduação de riscos, baseada em pontuação, que permite medir o nível de 

riscos dos recursos e sistemas encontrados;  

4.2.6.19.3 Prover soluções de gestão de vulnerabilidades capaz de identificar vulnerabilidades de 

infraestrutura e aplicações, que possam comprometer a disponibilidade, integridades e confiabilidade 

dos dados e serviços; 

4.2.6.19.4 Levantar e classificar criticidade de ativos, baseada na importância do ativo e nas 

vulnerabilidades encontradas;  

4.2.6.19.5 Para a prestação deste serviço deverão ser utilizadas ferramentas para descoberta de 

novas vulnerabilidades de aplicações e infraestrutura bem como a gestão de todo ciclo de vida das 

vulnerabilidades encontradas, desde a descoberta até a correta mitigação; 

4.2.6.19.6 A ferramenta de gestão de vulnerabilidades deverá ser capaz de escanear e gerenciar 

diversos ativos, podendo ser estações de trabalho, notebooks, switches, roteadores, access points, 

servidores de rede, servidores de aplicações, servidores de banco de dados, aplicações web, firewall, 

etc;  

4.2.6.19.7 Efetuar descoberta dos ativos que possuam endereço IP, sejam servidores de rede, 

máquinas virtuais, estações de trabalho, serviços de infraestrutura, aplicações, switches etc;  

4.2.6.19.8 Correlacionar eventos baseados no sistema operacional, porta/protocolo, banners e 

vulnerabilidades.  

4.2.6.19.9 Detectar vulnerabilidades em aplicações Web, bases de dados, aplicações comerciais, 

sistemas operacionais e dispositivos de rede;  

4.2.6.19.10 Efetuar varredura à procura de vulnerabilidades e exploits.  

4.2.6.19.11 Detectar vulnerabilidades em dispositivos de redes sem fio, aplicações baseadas em 

WEB, bases de dados, aplicações comerciais, sistemas operacionais e dispositivos de rede dentre 

outras.  

4.2.6.19.12 Varredura e descoberta de vulnerabilidades para todos os equipamentos e softwares 

que compõem a solução de Serviços Gerenciados de Segurança, bem como para todo o ambiente 

computacional de Datacenter e network; 

4.2.6.19.13 Agrupamento de eventos baseada em sistemas operacionais, endereços IP, nome DNS, 

nome NetBIOS, porta de serviços e vulnerabilidades;  

4.2.6.19.14 Detecção de vulnerabilidades em sistemas operacionais, protocolos de rede, aplicações 

WEB e banco de dados;  

4.2.6.19.15 Detecção de vulnerabilidades em ambiente Microsoft Windows, incluindo Hot Fixes, 

Service Packs e registros de sistema operacional. 

4.2.6.20 Itens 21 - Antivírus com detecção e resposta estendidas (XDR): 

4.2.6.20.1 Possuir gerência integrada e disponível para instalação On-Premise ou utilização em 

nuvem própria do fabricante; 

4.2.6.20.2 Ter capacidade de gerar pacotes auto executáveis para a instalação do software para 

gerenciamento, além de automatização para instalação de todos os módulos e informações necessárias 

para o funcionamento do produto (licenças, configurações); 
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4.2.6.20.3 Detectar e eliminar programas maliciosos (malwares), tais como vírus, ransomware, 

spywares, worms, cavalos de tróia, keyloggers, programas de propaganda, rootkits, phishing, dentre 

outros; 

4.2.6.20.4 Verificar todos os arquivos criados, acessados ou modificados, inclusive em sessões 

de linha de comando (DOS ou shell) abertas pelo usuário; 

4.2.6.20.5 Deve possuir módulo que analise as ações de cada aplicação em execução no 

computador, gravando as ações executadas e comparando−as com sequências características de 

atividades perigosas. Tais registros de sequências devem ser atualizados juntamente com as vacinas; 

4.2.6.20.6 Deve possuir Módulo que analise cada macro de VBA executada, procurando por 

sinais de atividade maliciosa; 

4.2.6.20.7 Deve possuir Módulo que analise qualquer tentativa de edição, exclusão ou gravação 

do registro; 

4.2.6.20.8 Deve possuir módulo que analise qualquer tentativa maliciosa de edição, exclusão ou 

gravação do registro; 

4.2.6.20.9 Capacidade para definir escopo de varredura/rastreamento: todos os discos locais, 

discos específicos; 

4.2.6.20.10 Capacidade de adicionar pastas/arquivos em uma zona de exclusão, a fim de 

excluí−los da verificação; 

4.2.6.20.11 Possibilidade de definir frequência de varredura; 

4.2.6.20.12 Capacidade de realizar a verificação “inteligente” de arquivos, ou seja, somente 

verificará o arquivo se este for passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de 

cabeçalho do arquivo para fazer essa decisão e não tomá−la apenas a partir da extensão do arquivo; 

4.2.6.20.13 Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivírus 

deve realizar um backup do objeto. 

4.2.6.20.14 Possuir módulo de web-antivírus para proteção contra ameaças durante navegação na 

internet. 

4.2.6.21 Itens 22 - Serviço de Next Generation Firewall adquirido por regra:  

4.2.6.21.1 Serviço para fornecer proteção centralizada contra vulnerabilidades e eventuais 

ataques; 

4.2.6.21.2 Proteção contra explorações conhecidas, malware e malware sites usando inteligência 

de ameaça contínua fornecida por Serviços de segurança; 

4.2.6.21.3 Identificação de milhares de aplicativos, incluindo aplicativos em nuvem para 

inspeção profunda no tráfego de rede; 

4.2.6.21.4 Detecção de ataques desconhecidos usando análise dinâmica e fornece mitigação 

automatizada para parar ataques direcionados; 

4.2.6.21.5 O serviço será contabilizado e remunerado por regra ativada. 

4.2.6.22 Itens 23 - Serviço de Next Generation Firewall adquirido por hora:  

4.2.6.22.1 Serviço para fornecer proteção centralizada contra vulnerabilidades e eventuais 

ataques; 

4.2.6.22.2 Proteção contra explorações conhecidas, malware e malware sites usando inteligência 

de ameaça contínua fornecida por Serviços de segurança; 
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4.2.6.22.3 Identificação de milhares de aplicativos, incluindo aplicativos em nuvem para 

inspeção profunda no tráfego de rede; 

4.2.6.22.4 Detecção de ataques desconhecidos usando análise dinâmica e fornece mitigação 

automatizada para parar ataques direcionados; 

4.2.6.22.5 O serviço será contabilizado e remunerado por hora na utilização da solução. 

4.2.6.23 Itens 24 - Serviço de Web Aplication Firewall adquirido por ACL: 

4.2.6.23.1 Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web, contra 

vulnerabilidades e eventuais ataques; 

4.2.6.23.2 O serviço será remunerado por hora de utilização do gateway;  

4.2.6.23.3 Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end; 

4.2.6.23.4 Deverá proteger vários aplicativos Web ao mesmo tempo por trás de um gateway de 

aplicativo; 

4.2.6.23.5 Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um log em 

tempo real; 

4.2.6.23.6 Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender as 

necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos. 

4.2.6.23.7 O serviço será contabilizado e remunerado por regra de ACL (Access Control List). 

4.2.6.24 Itens 25 - Serviço de Web Aplication Firewall adquirido por Regra: 

4.2.6.24.1 Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web, contra 

vulnerabilidades e eventuais ataques; 

4.2.6.24.2 O serviço será remunerado por hora de utilização do gateway;  

4.2.6.24.3 Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end; 

4.2.6.24.4 Deverá proteger vários aplicativos Web ao mesmo tempo por trás de um gateway de 

aplicativo; 

4.2.6.24.5 Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um log em 

tempo real; 

4.2.6.24.6 Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender as 

necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos. 

4.2.6.24.7 O serviço será contabilizado e remunerado por regra ativada. 

4.2.6.25 Itens 26 - Serviço de Web Aplication Firewall adquirido por Hora: 

4.2.6.25.1 Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web, contra 

vulnerabilidades e eventuais ataques; 

4.2.6.25.2 O serviço será remunerado por hora de utilização do gateway;  

4.2.6.25.3 Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end; 

4.2.6.25.4 Deverá proteger vários aplicativos Web ao mesmo tempo por trás de um gateway de 

aplicativo; 

4.2.6.25.5 Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um log em 

tempo real; 

4.2.6.25.6 Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender as 

necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos. 

4.2.6.25.7 O serviço será contabilizado e remunerado por hora na utilização da solução. 

4.2.6.26 Itens 27 - Serviço de Backup 
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4.2.6.26.1 Serviço para fornecer backup (ou proteção) e restauração de dados na nuvem; 

4.2.6.26.2 Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup; 

4.2.6.26.3 Deverá permitir a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados; 

4.2.6.26.4 Deverá fornecer backups consistentes, garantindo que correções adicionais não sejam 

necessárias para restaurar os dados; 

4.2.6.26.5 Deverá permitir retenção dos backups, por prazo superior a 5 anos;  

4.2.6.26.6 Deverá permitir transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para 

restore; 

4.2.6.26.7 Deverá fornecer sistema de alertas para falhas no processo de backup, ou consistência 

dos arquivos. 

4.2.6.27 Itens 28 - Serviço de armazenamento de backup 

4.2.6.27.1 Serviço com possibilidade de armazenamento heterogêneo, local ou em nuvem, de 

cópias de segurança; 

4.2.6.27.2 O serviço de armazenamento de Backup em nuvem, deve prover escala ilimitada e 

proporcionar alta disponibilidade, sem necessidade de manutenção ou sobrecarga de monitoramento; 

4.2.6.27.3 Os dados devem ser persistidos com redundância, de no mínimo 3 cópias dos dados 

em equipamentos de hardware diferentes, de forma a prevenir perda de dados com falhas de hardware; 

4.2.6.27.4 Deverá permitir retenção de dados por período de tempo Indeterminado;  

4.2.6.27.5 Deverá permitir a criptografia dos dados. 

4.2.6.28 Itens 29 - IP Público 

4.2.6.28.1 Serviço de atribuição de endereço IP público (estático ou dinâmico), dedicado, até que 

seja liberado pela CONTRATADA a pedido da CONTRATANTE, ou no caso de ser dinâmico, até 

que o recurso seja desligado. 

4.2.6.29 Itens 30 - Licença de uso de Banco de Dados Oracle Standard Edition 

4.2.6.29.1 Licença de direito de uso de Banco de Dados na versão Standard Edition. 

4.2.6.29.2 Licenciamento baseado em vCPU/hora. 

4.2.6.30 Itens 31 - Licença de uso de Banco de Dados Oracle Enterprise Edition 

4.2.6.30.1 Licença de direito de uso de Banco de Dados na versão Enterprise Edition. 

4.2.6.30.2 Licenciamento baseado em vCPU/hora. 

4.2.6.31 Itens 32 - Licença de uso de Banco de Dados Microsoft SQL Server Standard 

Edition 

4.2.6.31.1 Licença de direito de uso de Banco de Dados na versão Standard Edition. 

4.2.6.31.2 Licenciamento baseado em vCPU/hora. 

4.2.6.32 Itens 33 - Licença de uso de Banco de Dados Microsoft SQL Server Enterprise 

Edition 

4.2.6.32.1 Licença de direito de uso de Banco de Dados na versão Enterprise Edition. 

4.2.6.32.2 Licenciamento baseado em vCPU/hora. 

4.2.6.33 Itens 34 - Licença de uso de solução de virtualização de aplicação – acesso remoto 

4.2.6.33.1 Licença de direito de uso de solução de virtualização de aplicação. 

4.2.6.33.2 Serviço de balanceamento de carga baseado em métricas de uso de recursos 

computacionais. 
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4.2.6.33.3 Possuir a possibilidade de implementação de alta disponibilidade através de 

clusterização de ambiente de virtualização de aplicação. 

4.2.6.33.4 Licenciamento baseado em licenças/mês. 

4.2.6.34 Itens 35 - Serviço de BI - Visualização de Dados 

4.2.6.34.1 Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição 

de dados de negócios. 

4.2.6.34.2 Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios 

interativos. 

4.2.6.34.3 Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis. 

4.2.6.34.4 Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados. 

4.2.6.35 Itens 36 - Serviço Gerenciado de Kubernetes 

4.2.6.35.1 Serviço para orquestração e gerenciamento de aplicações em containers através de 

múltiplos clusters. 

4.2.6.35.2 Deverá permitir o gerenciamento do kubernetes via console. 

4.2.6.35.3 Deverá permitir o monitoramento dos recursos. 

4.2.6.36 Itens 37 - Serviço integrado de colaboração e comunicação corporativa  

4.2.6.36.1 Deverá ser feita a integração de usuários e senhas a partir do serviço de diretório, 

devendo ser compatível com as tecnologias baseadas em LDAP, como Microsoft Active Directory ou 

OpenLDAP. 

4.2.6.36.2 A solução deve assegurar ao usuário a possibilidade de recuperação das mensagens 

apagadas pelo período mínimo de 30 dias, desde que não sejam removidas da lixeira pelo próprio 

usuário. 

4.2.6.36.3 O acesso deverá ser feito através de conexão segura (https). 

4.2.6.36.4 Deverá possuir, no mínimo, os seguintes serviços: 

4.2.6.36.4.1 Correio eletrônico (e-mail); 

4.2.6.36.4.2 Contatos e grupos de distribuição; 

4.2.6.36.4.3 Calendário; 

4.2.6.36.4.4 Comunicação instantânea; 

4.2.6.36.4.5 Videoconferência; 

4.2.6.36.4.6 Disponibilização e transmissão de vídeos; 

4.2.6.36.4.7 Armazenamento de arquivos. 

 

4.3 Serviços de gestão de ambiente computacional, implantação e gestão de ambiente em 

nuvem: 

4.3.1 Noções gerais: 

4.3.1.1 O modelo de contratação proposto para este item já é utilizado em diversos órgãos, tais como: 

STJ, AGU, INEP, MCP, é inovador e busca atender não só as necessidades técnico-operacionais da 

Organização, como melhorar os procedimentos internos de execução em consonância com as melhores 

práticas para gerência de serviços de infraestrutura tecnológica, transformando-os em linha de 

produção. Assegura-se um padrão mínimo de qualidade, permitindo o conhecimento do processo e 

facilitando sua fiscalização durante a vigência.  
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4.3.1.2 As características dos serviços são divididas por atividades rotineiras para ambientação, 

produção e estabilização da disponibilidade dos recursos de TIC implantados, com abertura para as 

inovações tecnológicas e realinhamento das rotinas, incluindo num mesmo procedimento de 

contratação as especificações consideradas de boas práticas e de produtividade dos outros modelos, 

somado a economicidade promovida pela classificação do grau de complexidade das atividades.  

4.3.1.3 Para as empresas concorrentes, propõe-se uma adequação dos conceitos e expectativas de 

faturamento, baseado em efetiva produtividade combinada com a disponibilidade dos recursos 

técnicos necessários para atender às demandas, distribuídas de acordo com a complexidade de cada 

atividade de uma tarefa. 

4.3.1.4 Para atender, de forma complementar e a manter a continuidade e a disponibilização das 

estruturas computacionais a serem promovidas na forma do item 1 da Tabela 01 disposta no item 2 da 

mesma tabela deste TR, bem como os recursos computacionais atualmente existentes na estrutura da 

Contratante, definir-se a  o rol de serviços denominados – serviços de apoio à gestão de ambiente 

computacional – a seguir detalhados no que compete a sua descrição, modelo de execução, forma de 

aferimento, dentre outros aspectos pertinentes à execução do objeto. 

4.3.1.5 Quanto a este tipo de serviço – gestão – por se tratar de atividades complementares, porém 

diversas no que se refere em suas especificações a própria execução essencialmente, decidiu-se, por 

questões técnicas e visando a eficiência, estabelecer uma metodologia própria para este item, 

preservando as ideias gerais de faturamento por serviço efetivamente prestado; 

4.3.1.6 Por outro lado, a adoção do valor de referência único facilita à contabilização dos serviços de 

apoio à gestão de ambiente computacional, exigindo do corpo técnico demandante e do fiscalizador do 

contrato a definição do grau de complexidade para a execução de cada atividade e o valor de cada uma 

das fases, conforme expectativa de tempo e periodicidade de demanda. Para a pretendente, basta 

custear um valor global para o total de referência estimado, considerando os quantitativos previamente 

definidos, o que permite sua programação quanto aos recursos técnicos necessários e exigidos pelas 

obrigações contratuais ou especificações das tarefas, preparando assim as estratégias necessárias para 

o atendimento e os suportes exigidos. 

4.3.1.7 Para fins de remuneração dos serviços previstos neste item (serviços de gestão de ambiente 

computacional virtualizado-Cloud- ou físico), convencionou-se usar a unidade UST, definida como 

sendo Unidade de Suporte Técnico para gestão de ambiente computacional, na forma do item 

4.3.1.6; 

4.3.1.8 Dando seguimento, definiu-se os serviços deste item em três grandes grupos, conforme 

tabela a seguir: 

 

TABELA 04 – Estimativa anual de UST – Unidade de Suporte Técnico 

Tipos de serviços Estimativa Anual (UST) 

Serviços Rotineiros 17000 

Serviços de Suporte 9750 

Serviços sob Demanda 8250 

Total de Unidades de Suporte Técnico  35.000 
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4.3.1.9 A Tabela anterior apresenta a expectativa de esforço, em UST – Unidade de Suporte 

Técnico para gestão de ambiente, estimadas para cada ano de execução contratual. Os itens da Tabela 

poderão sofrer alteração de quantitativos, no decorrer da execução, em função das mudanças de 

estratégias, priorização das tarefas, inclusão e exclusão de serviços rotineiros, suporte ou demandas, 

desde que não superem a estimativa total contratada, o que somente poderá ocorrer mediante Termo 

Aditivo e dentro dos percentuais legais previstos em lei. 

4.3.2 Os serviços de apoio à gestão de ambiente computacional são classificados em três tipos, 

a saber: 

4.3.2.1.1 Rotineiros – tarefas de periodicidade previamente definida para execução; 

4.3.2.1.1.1 São atribuídas como “Serviços Rotineiros” as de periodicidade previamente definida 

para execução. Sua realização deverá ser concluída dentro dessas previsões. 

4.3.2.1.2 Suporte – tarefas e execução de serviços em equipamentos do Datacenter e de 

atendimento a usuários, que requeiram atendimento imediato e/ou pessoal de plantão que, mesmo 

tendo características rotineiras não possuem periodicidade de execução estabelecida, sendo 

executáveis mediante as solicitações de usuários, ou por demandas de correções e atualizações 

tecnológicas. 

4.3.2.1.2.1 “Serviços de Suporte” têm por objetivo atender necessidades de Infraestrutura 

tecnológica e podem ser determinadas no processo de padronização de atividades, ou seja, sempre 

deverão ser executadas de acordo com a sequência determinada, com entrega sempre de um mesmo 

produto específico. Classifica-se como prestação de suporte de 3º nível; 

4.3.2.1.3 Demanda – tarefas previstas para serem realizadas mediante agendamento, e que 

dependem de emissão de Ordem de Serviço específica.  

4.3.2.1.3.1 Os “Serviços sob Demandas” são definidos por Ordens de Serviços “Exclusivas” ou 

de “Escopo”, que têm por finalidade implantar serviços para atender os prazos dos projetos 

estratégicos da DEFENSORIA. Estas tarefas poderão ser alteradas ou redefinidas, excluídas ou 

substituídas no decorrer da contratação. 

4.3.2.2 As atividades serão controladas por ordens de serviços (OS) emitidas e autorizadas conforme 

necessidade da DEFENSORIA, não tendo características uniformes ao longo do período, sendo 

quitadas apenas as que forem devidamente concluídas pela empresa prestadora. 

4.3.2.3 Os quantitativos estimados em cada um dos itens poderão ter seus totais ajustados em razão da 

qualificação e da quantidade de demandas efetuadas, e em função dos redirecionamentos da projeção 

estratégica da organização ou do plano diretor da área. Essa alteração é previsível visto que a 

implementação do tipo demanda, depois de concluída, gerará um grupo de procedimentos e atividades 

rotineiras a serem executadas com o objetivo de manter a disponibilidade e a continuidade do processo 

implantado; 

4.3.3 Para a classificação dos serviços de gestão de ambiente previstos no item 4.3, utilizou-se a 

seguinte metodologia: 

4.3.4  A utilização de procedimentos previamente medidos na DEFENSORIA permitiu a criação de 

uma unidade de referência denominada de “Unidade de Suporte Técnico” – UST. A unidade de 

referência adotada para sua validação é inicialmente equivalente à uma hora de trabalho de 

monitoração de ambiente, por ser considerada como atividade de complexidade mínima em serviços 

técnicos de infraestrutura; 
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4.3.5 Dada a variação na complexidade das atividades existentes nas tarefas previstas neste Termo 

de Referência e também na criticidade de uso do serviço em relação ao funcionamento da mesma com 

a finalidade principal da organização, fez-se necessário criar outros níveis de complexidade para tais 

atividades. Assim, foram definidos 04 (quatro) níveis de complexidade: Baixa, Intermediária, Alta e 

Especialista.  

4.3.6 Diretamente proporcional à elevação do nível de complexidade da atividade especificada ou 

de sua criticidade, eleva-se a especialização do profissional que dará cumprimento a cada rotina da 

demanda, e, por consequência a quantidade de USTs deverá ser ajustada para que a contratada seja 

adequadamente remunerada pelo uso do profissional alocado.  

4.3.7 O quadro abaixo define a correlação entre a complexidade de cada atividade e a quantidade de 

UST equivalentes. 

 

Quadro 01 – Equivalência de Complexidade de Atividades em UST: 

Complexidade da 

Atividade 

Sigla Definição das Atividades Equivalência 

UST 

Baixa B 

Atividades de monitoração de ambiente por 

meio de ferramentas configuradas, devendo 

acionar plano de comunicação em caso de 

falhas; serviços de transporte de mídias, controle 

de acesso, impressão, alimentação de sistemas e 

registro das inconsistências e correções 

efetuadas, abertura e fechamento de chamados 

de suporte a equipamentos. 

1 UST 

Intermediária I 

Atividades operacionais como: cadastro de 

usuários, ativação de pontos, alimentação de 

sistemas técnicos, documentação de rotinas 

técnico-operacionais, execução de scripts, 

operação de ferramentas e sistemas de controle 

como backup, de ambiente, de relatórios de 

falhas e atualização de aplicações sistêmicas. 

Serviços técnicos com baixo grau de análise, 

como criação de políticas operacionais, 

ajustamento de documentações, 

desenvolvimento de scripts, procedimentos de 

monitoração, leitura de relatórios e isolamento 

das falhas, atividades proativas para manutenção 

da disponibilidade, cadastro de serviços e 

correções que necessitam de uso de senhas 

fortes, estudos e implementações de melhorias 

nos procedimentos operacionais e de 

monitoramento para processos proativos e 

3,5 UST 
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reativos, instalação e configuração de 

equipamentos e softwares básicos, correções de 

padrões de serviços. 

Alta A 

Implementação de novos serviços, criação de 

procedimentos e controles, estudo de viabilidade 

e desempenho, ajustamento de processos e de 

serviços, aperfeiçoamento dos critérios de 

disponibilidade, intervenções corretivas e 

preventivas nos serviços para melhora ou 

correção do desempenho, adequação e 

substituição de ferramentas para administração e 

gerência de serviços, realinhamento de 

atividades e serviços para modelos de práticas 

adotadas, manutenção e suporte a softwares, 

equipamentos e ferramentas críticas, criação de 

políticas de instalação, correção e 

acompanhamento, automatização de atividades. 

7 UST 

Especialista E 

Atividades que requeiram conhecimento 

especialista e que não enquadre nos itens 

anteriores por não ser considerada rotineira 

como modelagem de processo de trabalho, 

análise de um ambiente para mudanças de 

execução e outras que requeiram recursos de 

consultoria e auditoria para soluções específicas 

e diversas do rotineiro. 

10 UST 

 

4.3.8 No Anexo V – “Resumo da Tabela de Tarefas”, as demandas previstas para execução foram 

especificadas pelas definições e quantitativos finais previstos por questões de segurança de 

informação, enquanto que o detalhamento de cada tarefa será repassado às empresas interessadas 

durante a realização da vistoria prevista, mediante assinatura de termo de confidencialidade e vistoria 

ou desistência de vistoria. Essa precaução objetiva garantir que as informações que permitirão às 

concorrentes clareza para formulação dos custos não sejam difundidas e deem ensejo para equipes do 

tipo “hackers”, que poderiam tentar desbloquear e invadir o sítio da DEFENSORIA no intuito de 

burlar as regras de segurança atualmente implementadas. 

4.3.9 O Anexo IV - “Quadro de Recursos de TI” também será distribuído resumidamente, sendo que 

o detalhamento será entregue através de complemento quando atendidas as mesmas condições 

previstas para o Anexo X. 

4.3.10 No caso da DEFENSORIA, mesmo se tratando de demanda por produtos, focada em 

qualidade, em função das políticas de gestão de segurança implantadas que define os conceitos de 

utilização, monitoração, manutenção e segurança dos recursos de TI, é imprescindível que os recursos 

técnicos envolvidos para execução dos serviços estejam alocados em área interna definida, sendo 

gerenciados exclusivamente pelo representante da empresa contratada. Esses recursos humanos 
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deverão conhecer o funcionamento dos negócios internos da DEFENSORIA e respectivas áreas da 

empresa e executar os procedimentos de acordo com as regras de segurança, não sendo possível, para 

a maioria das Tarefas, execução ou operacionalização remota. O mesmo ocorre com manutenções e 

monitorações que requeiram utilização de senhas privilegiadas ou que possam manipular ou ver 

informações de serviços críticos.  

4.3.11 Portanto, a utilização “in-loco” de um quadro mínimo de recursos profissionais para execução 

das demandas e tarefas de suporte a infraestrutura de redes e de comunicação será necessária e exigida, 

buscando assim, não só a prestação dos serviços com a qualidade definida, como também a sua 

continuidade em conformidade com as atividades fins da Organização.  

4.3.12 Os novos projetos estratégicos da organização, combinados com os já existentes, tornou a área 

de TI primordial e crítica para o atendimento das atividades fins da Instituição Pública, de tal forma 

que, em casos de paralisações dos serviços de TI, praticamente todos os outros também serão 

interrompidos. Por ser crítico, contínuo e essencial, justifica definição de margens de glosas e multas 

mais altas, com a perspectiva de possibilitar a garantia de sua continuidade e a execução dos 

procedimentos com a eficiência e eficácia necessária para a sua estabilização. 

 

5 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 A prestação dos serviços que trata este Termo de Referência deverá ser executada pela 

CONTRATADA de forma Local e Remota.   

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DEFENSORIA 

Endereço: Rua Nogueira Tapety, 138, bairro Noivos - Teresina-PI 

5.2 Para execução dos serviços locais, a CONTRATANTE deverá disponibilizar, para execução 

das atividades de infraestrutura, uma sala com estrutura tecnológica para a equipe da 

CONTRATADA, sob o comando do preposto, que definirá as funcionalidades e tarefas dos seus 

recursos técnicos em número suficiente para atender ao mínimo exigido pelo contratante, sem a 

influência da equipe demandante, desde que cumpridas todas as normas técnicas, regras de segurança 

e boa conduta exigida pela organização, que deverá ser repassada para a empresa no momento da 

contratação. A contratante deverá ainda suprir os materiais necessários como mesas, cadeiras, 

computadores e impressoras, senhas de trabalho, e outras que permitirem a execução das tarefas com 

dinamismo e eficiência. 

5.2.1 Por questões de segurança as manutenções no Banco de Dados dos sistemas administrativos 

hospedados na infraestrutura do CONTRATANTE, deverão ser realizados in loco com a presença de 

técnicos DBA da CONTRATADA.  

5.2.2 CONTRATADA deverá possuir sede na capital do Estado do Piauí ou, no caso de empresa 

sediada em outra localidade, assumir compromisso de estabelecer em 30 dias após a assinatura do 

contrato, escritório na Cidade de Teresina - Piauí, com capacidade de atender a todas as necessidades 

administrativas e técnicas oriundas do contrato, enquanto o contrato for vigente. 

5.3 PARA OS SERVIÇOS REMOTOS, deverão ser prestados a partir de Centro de Operação de 

Segurança ou Centro de Operação de Rede (SOC ou NOC), localizado no Brasil, estritamente de 

acordo com as especificações deste documento;  

5.3.1 O Centro de Operações de Segurança ou Rede (SOC/NOC) deverão estar em pleno 

funcionamento na assinatura do contrato e durante toda a vigência do mesmo. Devem possuir alta 
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disponibilidade, atendendo aos seguintes requisitos, sem prejuízo dos demais exigidos ao longo deste 

Termo: 

5.3.1.1 Os ativos de TI empregados no monitoramento (servidores, rede, software, etc.) deverão estar 

hospedados em ambiente com as seguintes características mínimas: 

5.3.1.1.1 Possuir sistemas redundantes para armazenamento de dados e alimentação de energia; 

5.3.1.1.2 Possuir estrutura de armazenamento de dados que permita a manutenção dos registros 

dos eventos relacionados aos serviços contratados por, no mínimo, o prazo do CONTRATO. Após 

este período deverão ser disponibilizadas para a CONTRATANTE, em mídia magnética ou via rede, e 

em seguida eliminadas da base de dados da CONTRATADA; 

5.3.1.1.3 Estarem configurados de forma que a falha de nenhum dos equipamentos 

isoladamente interrompa o funcionamento dos sistemas; 

5.3.1.1.4 Possuir UPS que suporte todos os equipamentos essenciais ao funcionamento por, pelo 

menos, 30 minutos. 

5.3.1.1.5 Estar conectado aos Data Centers que hospedam os sistemas de suporte técnico, 

monitoramento, administração e gerenciamento através de múltiplas conexões de rede local ou WAN 

de forma que a falha de uma conexão isoladamente não afete o acesso aos mesmos; 

5.3.1.1.6 Possuir estrutura central para visualização dos painéis dos sistemas de suporte técnico, 

monitoramento, administração e gerenciamento que permita que todos os profissionais visualizem 

eventos relevantes simultaneamente. 

5.3.1.1.7 Os requisitos previstos no item 5.3.1.1 deverão ser comprovados até a assinatura do 

contrato, bem como a periodicamente, a critério da contratante, para fins de aferição de nível de 

serviço; 

 

5.4 EQUIPE TÉCNICA DE SUPORTE: 

5.4.1 A CONTRATADA deve fornecer pessoal necessário e tecnicamente habilitado à boa e 

integral execução dos serviços; 

5.4.2 A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais e serviços próprios e adequados à 

execução dos trabalhos, competindo-lhe ainda o fornecimento das demais utilidades relacionadas ao 

cumprimento do objeto deste documento;  

5.4.3 A CONTRATADA deve retirar dos serviços qualquer empregado que, a critério da 

CONTRATANTE, seja julgado inconveniente ao bom andamento dos trabalhos; 

5.4.4 A CONTRATADA deve comunicar, imediatamente, por escrito quaisquer dificuldades 

encontradas pelos técnicos alocados para execução dos serviços que, eventualmente, possam 

prejudicar a boa e pontual execução dos trabalhos, sob pena de serem tais dificuldades consideradas 

inexistentes; 

5.4.5 Para a manutenção do hardware e software, bem como para a prestação de suporte aos 

serviços de monitoração remota, a CONTRATADA deve possuir infraestrutura de suporte técnico em 

regime de plantão 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e todos os dias do 

ano). 

 

5.5 FERRAMENTAS DE GESTÃO: 

5.5.1 A CONTRATADA deve fornecer ferramenta de gestão de seus serviços, ou utilizar ferramenta 
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da CONTRATANTE, para gerenciamento de solicitações, chamados e SLA totalmente aderente ao 

padrão ITIL, contemplando pelo menos, mas não limitando-se a: 

5.5.1.1 Gerenciamento de Mudanças; 

5.5.1.2 Gerenciamento de Incidentes; 

5.5.1.3 Gerenciamento de Problemas; 

5.5.1.4 Gerenciamento de Solicitações. 

 

6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

6.1 REQUISITOS DE SEGURANÇA: 

6.1.1 Segurança da informação: 

6.1.1.1 É vedado o tratamento em ambiente de nuvem de informações não autorizadas pela 

CONTRATANTE. 

6.1.1.2 Os serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser executados observando as diretrizes 

estabelecidas internamente na Política de Segurança da Informação da DEFENSORIA, caso existentes 

e sem prejuízo da aplicação das boas práticas de execução pertinentes a este aspecto da contratação, 

tomando como referência os órgãos da Administração pública direta e indireta. 

6.1.1.3 A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas na 

nuvem. A Solução ofertada pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de 

incidentes, devendo a CONTRATADA informar imediatamente à CONTRATANTE todos os 

incidentes de segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, 

assim considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras 

de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente de dolo, que 

acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados da 

CONTRATANTE. 

6.1.1.4 A solução deverá dispor de análise e gestão de riscos de segurança de informação.  A análise 

deve ter periodicidade no mínimo trimestral e deve ser apresentado um plano de gestão de riscos 

contendo: metodologia utilizada, riscos identificados, inventário e mapeamento dos ativos de 

informação, estimativa dos riscos levantados, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos, 

assunção ou não dos riscos e outras informações pertinentes. 

6.1.1.5 A Solução deverá dispor de sistema de hardware e dados para missão crítica com política de 

“Disaster Recovery”, balanceamento, conectividade e backup/restore durante toda a vigência do 

contrato a garantia de Recovery Time Objective (RTO) em até 3 horas e de Recovery Point Objective 

(RPO) de 4 (quatro) hora. 

6.1.1.6 A CONTRATANTE a qualquer tempo poderá solicitar a realização de simulação de 

portabilidade das aplicações hospedadas na Nuvem para a rede interna do Órgão e este serviço será 

contratado através de USTs previstos neste Edital, em prazo acordado entre as partes; 

6.1.1.7 A Solução deverá dispor de medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças 

à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações. 

6.1.1.8 É vedada a CONTRATADA ou ao provedor acesso aos dados hospedados na infraestrutura de 

nuvem, sem prévia e formal autorização por parte da CONTRATANTE; 

6.1.1.9 A Solução deverá dispor de mecanismos para realizar regularmente testes de segurança da 
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informação (incluindo análise e tratamento de riscos, verificação de vulnerabilidades e avaliação de 

segurança dos serviços) podendo a CONTRATANTE realizar auditorias, inclusive com apoio de 

terceira parte, para comprovar que a CONTRATADA mantém esse requisito. 

6.1.1.10 A Solução deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de 

chave de criptografia, garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados tenham acesso. 

6.1.1.11 A Solução deverá permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados 

usando AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força 

de chave equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

6.1.1.12 A solução deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para 

transferência de dados 

6.1.1.13 O provedor que integra a solução deve possuir, no mínimo, as certificações: ABNT 

NBR ISO/IEC 27001:2013; ABNT NBR ISO/IEC 27017:2016 ou CSA STAR Certification LEVEL 

TWO ou superior; e ISO/IEC 27018:2014, com validade vigente na data de assinatura do contrato, 

referentes à infraestrutura de datacenter no Brasil onde os serviços em nuvem estarão hospedados 

6.1.1.13.1 As certificações ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 e ABNT NBR ISO/IEC 

27017:2016 poderão ser apresentadas nas suas versões originais em inglês: ISO/IEC 27001:2013 e 

ISO/IEC 27017:2015; 

6.1.1.14 A solução deverá dispor de recursos que garantam a segurança da informação dos 

dados da CONTRATANTE, incluindo os seguintes itens: solução de controle de tráfego de borda do 

tipo firewall (norte-sul, leste/oeste, e de aplicações) e solução de prevenção e detecção de intrusão 

(IDS/IPS). 

6.1.1.15 A CONTRATADA deve implementar controles para isolamento e segurança de 

sistema operacional; 

6.1.1.16 A CONTRATADA deve utilizar soluções de virtualização que sejam padrões ou 

referências de mercado; 

6.1.1.17 A CONTRATADA deverá criar uma política de atualização de versão de software, 

indicando sua criticidade e acordar junto à contratante qual a melhor data para ser aplicada; 

6.1.1.18 A CONTRATADA deverá assinar Termo de Confidencialidade, resguardando que os 

recursos, dados e informações de propriedade da CONTRATANTE, e quaisquer outros, repassados 

por força do objeto desta licitação e do contrato, constituem informação privilegiada e possuem caráter 

de confidencialidade. 

6.1.1.19 A CONTRATADA comprometer-se-á a preservar os dados da CONTRATANTE 

contra acessos indevidos e abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (backups) destes 

dados fora do território brasileiro, devendo informar imediatamente e formalmente à 

CONTRATANTE qualquer tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso por parte de outra nação 

a estes dados. 

6.1.1.20 A partir do ponto de entrada/saída da internet nos datacenters do provedor ofertado 

deverão observar as seguintes disposições: 

6.1.1.20.1 Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela rede, salvo por ordem 

judicial, na forma da lei; 

6.1.1.20.2 Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem 

judicial; 
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6.1.1.20.3 Não fornecimento a terceiros de dados da CONTRATANTE, inclusive registros de 

conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e 

informado ou nas hipóteses previstas em lei; 

6.1.1.20.4 Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitado, informações claras e completas 

sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados da CONTRATANTE. 

6.1.1.20.5 O provedor deve utilizar soluções de virtualização que sejam padrões ou referências 

de mercado; 

6.1.1.20.6 O provedor deve implementar política de atualização de versão de software e 

aplicação de correções. 

6.1.1.21 Os dados, metadados, informações e conhecimento, tratados pelo provedor, não 

poderão ser fornecidos a terceiros e/ou usados por este provedor para fins diversos do previsto nesse 

Termo de Referência, sob nenhuma hipótese, sem autorização formal CONTRATANTE; 

 

6.2 Para fins de execução do contrato, no que se refere aos SERVIÇOS DE GESTÃO DE 

AMBIENTE COMPUTACIONAL (item 2 da tabela 01), a CONTRATADA deverá atender os 

seguintes requisitos técnicos, além das Tarefas de Suporte Técnico previstas na Tabela 02 e detalhadas 

no Anexo IV: 

6.2.1 REQUISITOS INTERNOS FUNCIONAIS - A CONTRATADA deverá ter conhecimento e 

capacitação técnica para prestar os serviços abaixo relacionados, que poderão ser demandados a 

qualquer tempo por meio das ordens de serviços, de acordo com a tabela de tarefas: 

6.2.1.1 Executar, durante o período de vigência do contrato, a entrega de recursos computacionais em 

cloud, monitoramento de ativos de tecnologia da informação, operação e suporte da infraestrutura da 

CONTRATANTE, para as seguintes atividades: 

6.2.1.2 Parametrização, operação e auditoria técnica de rede; 

6.2.1.3 Manutenção e suporte a todo o ambiente de software básico de rede, requerendo a realização 

de estudos comparativos, testes e homologação de configurações; 

6.2.1.4 Suporte a sistemas operacionais; 

6.2.1.5 Operacionalização de soluções de aperfeiçoamento de performance, disponibilidade e 

configuração dos produtos da solução; 

6.2.1.6 Execução de procedimentos operacionais e de instalação em conformidade com as 

documentações existentes e as boas práticas de mercado; 

6.2.1.7 Operação, suporte e acompanhamento dos sistemas em produção; 

6.2.1.8 Execução dos procedimentos descritos na documentação e participação no processo de 

melhoria contínua dos procedimentos; 

6.2.1.9 Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de sistemas operacionais, 

visando manter a disponibilidade e a performance dos sistemas; 

6.2.1.10 Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de softwares de 

apoio, tais como: ferramentas de gerenciamento de impressão, de rede, de segurança e outros, visando 

manter a disponibilidade e a performance dos sistemas; 

6.2.1.11 Integração de informações, administração de bases de dados; realização de 

monitoramento, auditoria dos dados, avaliação de performance e de capacidade de Banco de Dados; 

6.2.1.12 Prescrição de soluções adequadas ao ambiente computacional da DEFENSORIA, sob 
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orientação da equipe de coordenação, gerência e fiscalização; 

6.2.1.13 Detecção, análise e resolução dos problemas de funcionalidade, configuração e 

parametrização; 

6.2.1.14 Análise de “logs” e registros dos equipamentos, ferramentas e softwares corporativos, 

com anotações em ferramentas apropriadas e geração de relatórios estatísticos. 

6.2.1.15 Preparação, digitalização, indexação e editoração eletrônica de documentos e/ou 

processos; 

6.2.1.16 Implantação, manutenção e disponibilização de documentação técnica dos processos e 

procedimentos de serviços técnicos realizados; 

6.2.1.17 Operação e testes de redes, equipamentos de comunicação de infraestrutura, dados e 

armazenamento físico e lógico; 

6.2.1.18 Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de softwares de 

virtualização de servidores e desktops; 

6.2.1.19 Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de solução de 

armazenamento (storage) e sua rede transmissão de dados (SAN, NAS e DAS); 

6.2.1.20 Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de solução de 

backup (cópia de segurança) através de tape Library e software corporativo; 

6.2.1.21 Registro, em livros ou aplicações apropriadas, de todas as ocorrências de falhas 

identificadas, correções, intervenções, manutenções e instalações que cada serviço for submetido; 

6.2.1.22 Geração de relatórios de ocorrências para todas as falhas de serviços classificados pela 

CONTRATANTE como críticos, com informações de causa e efeito, providências e correções 

aplicadas e recomendações sobre as lições aprendidas; 

6.2.1.23 Geração e ajustes das documentações técnicas e processos de trabalho, com 

metodologias padronizadas, mantendo sempre atualizadas e nas últimas versões; 

6.2.1.24 Execução de atividades auxiliares de planejamento, modelagem, desenvolvimento, 

implantação, monitoramento, controle, suporte e manutenção de bases de dados de sistemas, com o 

objetivo de garantir o armazenamento, acesso, consistência, integridade, disponibilidade e segurança 

das informações utilizadas pelos usuários internos e externos da CONTRATANTE, bem como dar 

suporte aos que desenvolvem sistemas com a utilização de tecnologias, ferramentas e o banco de 

dados disponíveis no ambiente existente; 

6.2.1.25 Configuração e administração de equipamentos, servidores de mensageria e editoração 

eletrônica, arquivos, aplicação, intranet, internet, extranet, impressão e outros de controles e de gestão, 

além dos controladores de domínio nos diversos ambientes operacionais da CONTRATANTE; 

6.2.1.26 Execução de instalação e configuração de equipamentos e materiais de comunicação 

de dados, tanto física quanto lógica de microcomputadores para ambiente de rede e sistemas 

operacionais adotados pela DEFENSORIA; 

6.2.1.27 Execução de manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas das soluções 

tecnologias de infraestrutura usada pela DEFENSORIA;  

6.2.1.28 Manutenção da infraestrutura de rede, compreendendo os serviços e atividades 

inerentes ao ambiente computacional da CONTRATANTE (hardware e software), no que diz respeito 

à sua infraestrutura de rede corporativa (física e lógica), servidores e estações de trabalho, 

administração de rede e segurança física e lógica, em ambientes operacionais, gerenciamento de 
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identidades, protocolos de comunicação e conexão, serviços de proxy e antivírus, rede independente 

de armazenamento de dados do tipo SAN, NAS, Worm, VTL e unidades robóticas de back-up com 

uso de ferramenta profissional corporativa, roteadores e switches em vários níveis, atualmente em uso, 

podendo ser modificado em qualquer tempo a critério da CONTRATANTE; 

6.2.1.29 Manutenção das diversas Bases de Dados, compreendendo os serviços e atividades 

inerentes à administração de dados e informações, preenchimento e manutenção, administração e 

desenvolvimento de bases de dados coorporativas, manutenção e desenvolvimento de rotinas para 

extração de dados em ambiente baseado em Bancos de Dados Corporativos e Auxiliares como Oracle, 

DB2, SQL, PostgreSQL, Sybase ou MySQL podendo ser modificado em qualquer tempo a critério da 

CONTRATANTE; 

6.2.1.30 Prestar suporte à equipe técnica de atendimento a usuários, tanto por meio de central 

telefônica nas dependências da CONTRATANTE quanto via requisição de serviços através de sistema 

próprio, correio eletrônico, acesso remoto e qualquer outra forma de comunicação eletrônica, 

implementada com base em uma equipe de campo alocada nas dependências da CONTRATANTE 

para prestação de suporte presencial, compreendendo os serviços e atividades inerentes aos sistemas 

operacionais adotados pela CONTRATANTE para os usuários, pacotes de serviços para estações, 

ferramentas de acesso e comunicação e aplicações de sistemas específicos, atualmente em uso, 

podendo ser modificado em qualquer tempo a critério da CONTRATANTE; 

 

6.2.2 REQUISITOS INTERNOS NÃO FUNCIONAIS - A CONTRATADA deverá atender às 

definições e premissas técnicas e recomendações da DEFENSORIA para execução dos procedimentos 

relacionados a seguir, demandados pelas ordens de serviços, observando, além das recomendadas nas 

Tarefas, as seguintes: 

6.2.2.1 A execução de atividades de suporte presencial necessário para administração de recursos de 

infraestrutura tecnológica deverá ser realizada nas dependências da CONTRATANTE, ou, 

excepcionalmente, nas dependências da CONTRATADA nos casos em que a DEFENSORIA entender 

como conveniente; 

6.2.2.2 A contratada deverá manter uma equipe técnica mínima para execução de todo o objeto 

contratado; 

6.2.2.3 A equipe deverá estar distribuída conforme complexidades especificadas pelas tarefas e em 

acordo com as especialidades profissionais que as tarefas requeiram; 

6.2.2.4 As equipes de monitoração, deverão ser alocadas de maneira suficiente para atender às 

demandas, inclusive com previsão de plantonistas presenciais ou remotos, caso necessário; 

6.2.2.5 Deverão considerar ainda as manutenções que, em sua maioria, serão realizadas durante as 

madrugadas, em feriados e finais de semana, por conveniência administrativa; 

6.2.2.6 Por questões de padronização, deverá ser montada equipe exclusiva para alimentar e manter a 

documentação das rotinas e confecção dos relatórios técnicos exigidos; 

6.2.2.7 Deverá manter um supervisor e controlador das demandas, com conhecimento técnico 

suficiente, que fará internamente o controle da qualidade de execução das Ordens de Serviços, assim 

como a conferência, antes da entrega da tarefa; 

6.2.2.8 Considerar ainda, o preposto, com especialização em gerência de projetos e conhecimento de 

infraestrutura de TI, para efetuar as negociações com as áreas demandantes, que deverá ser o único 
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contato da CONTRATADA com as equipes técnicas do CONTRATANTE, podendo, quando entender 

necessário, ser acompanhado por especialistas técnicos de sua equipe. 

6.2.2.9 As atividades de suporte presencial ou remoto deverão ser realizadas em conformidade com os 

horários e períodos programados e determinados pela CONTRATANTE; 

6.2.2.10 Serviços e atividades de suporte técnico ao atendimento deverão ser realizados 

prioritariamente durante o expediente normal da organização; 

6.2.2.11 Manutenções evolutivas e proativas, assim como as programadas deverão ser 

realizadas prioritariamente fora do expediente normal da organização; 

6.2.2.12 As atividades de digitalização deverão ser realizadas em conformidade com os 

processos e procedimentos definidos pela CONTRATANTE, buscando atender a demanda produtiva 

mensal determinada pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA: 

6.2.2.12.1 Definir e alocar o quantitativo de técnicos necessários exclusivamente para a execução 

da demanda; 

6.2.2.12.2 Receber os lotes de documentos e controlar o desmembramento das folhas, a 

digitalização, a remontagem do processo físico, a conferência dos serviços e a devolução do lote à 

contratante com o relatório de checagem. 

6.2.2.13 Para atividades que não possuam rotinas e processos proativos normatizados, deverão 

ser analisadas junto com a CONTRATANTE as melhores maneiras de ativação dos serviços, 

executando, após autorização, as implantações necessárias e os processos de controle até que a solução 

esteja totalmente integrada aos recursos de infraestrutura da Organização. 

6.2.2.14 Para execuções de tarefas, mesmo quando não especificadas nas atividades, deverão 

ser contempladas todos os processos necessários para garantir a execução das atividades relacionadas 

à manutenção da operacionalidade de ambientes computacionais, como a análise de viabilidade, 

estudos de boas práticas, implementação e migração dos recursos, criação de documentação técnica, 

operacional e de análise e controle, execução de rotinas proativas e reativas, análise de desempenho, 

monitoramento e operação dos serviços; 

6.2.2.15 Efetuar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE, 

de todos os novos serviços implantados ou modificados, mediante documentação técnica em 

repositório adotado pela CONTRATANTE para esse fim; 

6.2.2.16 Apoiar a equipe técnica para execução de demandas da CONTRATANTE, nos 

serviços de administração de rotinas, implantação documentada de recursos e procedimentos, controle, 

operação e monitoração da infraestrutura de redes para os serviços, quanto a: 

6.2.2.16.1 Elaboração de procedimentos, programação e de controle das atividades operacionais 

e de instalação; 

6.2.2.16.2 Avaliação, diagnóstico e proposição de soluções de aperfeiçoamento de performance, 

disponibilidade e configuração dos produtos da solução (servidores e elementos físicos ativos como 

roteadores e distribuidores de rede); 

6.2.2.16.3 Análise, suporte e acompanhamento da produção de sistemas operacionais e de 

suporte à infraestrutura, visando o cumprimento de prazos de entregas dos produtos finais (relatórios, 

arquivos, atualizações, publicações, entre outros semelhantes); 

6.2.2.16.4 Padronização, mensuração e avaliação dos indicadores de nível de serviço da rede, dos 

recursos de telecomunicações e suporte aos serviços de rede; 
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6.2.2.17 Apoiar e submeter à aprovação da CONTRATANTE e, depois de aprovado, 

implantar, operacionalizar e monitorar: 

6.2.2.17.1 Recursos para controle de mudanças, inventário de recursos computacionais, análise 

de capacidade e desempenho; 

6.2.2.17.2 Subsídios para implementação de gerências de serviços e contingências dos recursos 

computacionais, readaptando os processos necessários para atender a gestão implementada; 

6.2.2.18 Auxiliar a CONTRATANTE, quando demandado, quanto à elaboração de normas, 

padrões e procedimentos relativos ao uso da infraestrutura computacional; 

6.2.2.19 Subsidiar a CONTRATANTE na definição de projetos de melhoria qualitativa de 

serviços da rede seja para resolução de problemas existentes, aperfeiçoamento dos serviços ou 

introdução de novas funcionalidades; 

6.2.2.20 Auxiliar a análise, orientação, acompanhamento, desenvolvimento de métodos e 

técnicas visando ganhos de produtividade através de racionalização, padronização, avaliação e 

recomendação de soluções tecnológicas; 

6.2.2.21 Avaliar e recomendar a CONTRATANTE a adequação de processos que permitam a 

implantação dos sistemas planejados ou que proporcionem maior produtividade; 

6.2.2.22 Apoiar e auxiliar a equipe técnica da CONTRATANTE, quando demandado por 

Ordens de Serviços, no desenvolvimento de atividades de organização de processos, como: 

6.2.2.22.1 Mapeamento e desenho de processos, definição e implantação de indicadores de 

desempenho e de sistemas da qualidade, utilizando-se de metodologias adotadas pela 

CONTRATANTE, bem como das tecnologias e ferramentas disponíveis no ambiente operacional 

existente; 

6.2.2.22.2 Projeto, exame, implantação, suporte e manutenção de sistemas de segurança para 

ambientes operacionais, configuração e suporte de LANs, WANs e links corporativos de acesso WEB; 

6.2.2.22.3 Planejamento, capacidade e operação de rede, elaboração de normas para uso das 

redes em ambiente operacionais adotados pela CONTRATANTE, definição de políticas para plano de 

contingência e de segurança, definição de normas para controle de acesso, de auditoria dos softwares 

básicos, bem como das tecnologias e ferramentas disponíveis no ambiente existente; 

6.2.2.22.4 Elaboração e ajustes de “templates” apropriados para cada tipo de documentação, 

relatórios técnicos e para divulgação dos processos técnico-operacionais; 

6.2.2.23 Executar todos os serviços, tarefas e atividades demandadas pela CONTRATANTE, 

dentro do prazo negociado e especificado nas Ordens de Serviços, atendendo o padrão de qualidade 

exigido; 

6.2.2.24 Os serviços deverão ser executados por recursos especialistas habilitados, com base 

em programas de formação e certificações oficiais, e com experiência em diagnóstico proativo de 

problemas em ambientes complexos, com capacidade técnica mínima para atender à complexidade 

especificada no procedimento; 

6.2.2.25 Apresentar relatório periódico das atividades realizadas pela CONTRATADA, 

demonstrando os resultados promovidos pelos serviços executados e o custo dispendido para 

atendimento; 

6.2.2.26 Incluir nos projetos as especificações dos equipamentos, dos cabos e de todos os 

materiais e equipamentos necessários ao perfeito funcionamento dos serviços, os quais deverão 
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satisfazer os requisitos mínimos definidos nos processos de padronização da CONTRATANTE; 

6.2.2.27 Realizar todos os trabalhos sem que haja a necessidade de parada do ambiente em 

produção, exceto as predeterminadas com a equipe da CONTRATANTE. Do mesmo modo, deverão 

ser observadas as rotinas internas da Organização, cujo andamento em hipótese nenhuma deverá ser 

prejudicado em razão de quaisquer atividades acima mencionadas. 

6.2.2.28 Testar todos os serviços depois de concluídos, na presença da área demandante e/ou da 

fiscalização da CONTRATANTE, ficando sua aceitação final dependente das características do 

desempenho apresentado. 

6.2.2.29 Acompanhar diariamente a qualidade e os níveis de serviços alcançados com vistas a 

efetuar eventuais ajustes e correções de rumo. 

6.2.2.30 Planejar, definir e especificar atividades e montar os modelos globais de execução das 

tarefas, negociando com a CONTRATANTE a implementação das fases propostas. 

6.2.2.31 Elaborar relatórios gerenciais de serviços, apresentando-os à CONTRATANTE, 

constando dentre outras informações, os indicadores e metas de níveis de serviços acordados e 

alcançados, recomendações técnicas, administrativas e gerenciais para as próximas demandas e demais 

informações relevantes para as novas Ordens de Serviços, tais como: estatísticas de disponibilidades 

dos serviços, de uso da banda de acesso internet, de infecção por vírus e erros operacionais, de 

manutenções corretivas, etc. 

6.2.2.32 A CONTRATADA deverá atender os chamados de suporte ao atendimento, realizados 

mediante sistema específico de solicitação, a ser apresentado à época da vistoria e/ou contratação, 

conforme critérios de certificação, devendo atender às seguintes regras mínimas: 

6.2.2.32.1 Recepcionar, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos chamados, nas primeiras 4 

(quatro) horas de solicitação, definindo responsabilidades e metodologia aplicável nessa fase ou na 

conclusão, utilizando a documentação necessária para conclusão do serviço; 

6.2.2.32.2 Resolver, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos chamados, com prioridades altas, 

nas primeiras 12 (doze) horas, da solicitação; 

6.2.2.32.3 Resolver, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos chamados, com prioridades 

médias, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas, da solicitação; 

6.2.2.32.4 Resolver, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos chamados, com prioridades 

normais, nas primeiras 36 (trinta e seis) horas, da solicitação; 

6.2.2.32.5 Resolver, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos chamados, com prioridades baixas, 

em até 48 (quarenta e oito) horas, da solicitação; 

6.2.2.32.6 Resolver 90% (noventa cento) dos chamados em até 72 (setenta e duas) horas, 

independentemente da prioridade, ou até a data renegociada e aprovada pela fiscalização do contrato; 

6.2.2.32.7 Resolver, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos chamados reabertos por 

erros ou execução incompleta, em, no máximo, 4 (quatro) horas, da reabertura; 

6.2.2.32.8 Resolver 95% (noventa e cinco por cento) dos chamados com prazos renegociados 

com área de atendimento ou usuário dentro da data e horário acordado; 

6.2.2.32.9 Efetuar andamento diariamente, nos chamados ainda não atendidos, relatando os 

motivos do não atendimento até aquele momento. 

6.2.2.33 Quando os serviços solicitados nos chamados dependerem de outras equipes que não a 

da CONTRATADA, os prazos serão suspensos a partir do encaminhamento, voltando a contagem tão 
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sejam devolvidos pela área responsável, devendo ter o aceite da equipe fiscalizadora por meio de 

andamento padronizado. 

 

6.2.3 REQUISITOS EXTERNOS: 

6.2.3.1 São requisitos exigidos da CONTRATADA com relação ao Padrão de Qualidade dos 

Serviços: 

6.2.3.1.1 Os serviços previstos neste TR deverão ser realizados com base nas boas práticas 

nacionais e internacionais voltadas para tecnologia da informação, preconizadas por modelos como 

ITIL (IT Infrastructure Library), COBIT e nas boas práticas preconizadas pelo PMBOK (Project 

Management Base of Knowledge) até que a Organização adote um processo a ser adaptado e seguido;  

6.2.3.1.2 A critério da CONTRATANTE poderá ser exigida a participação de recursos 

profissionais certificados nas ferramentas e tecnologias utilizadas nas atividades das Ordens de 

Serviços, até o limite de 30% (trinta pontos percentuais) da equipe executora; 

6.2.3.1.3 As atividades iniciais que exigem recursos certificados encontram-se listadas no 

“Anexo VI – Lista de Tarefas que Exigem Profissionais “Certificados”, e deverão ser comprovadas 

pela CONTRATADA quando demandados por tarefas que exigirem previamente na execução dos 

serviços, devendo ser anexada cópia da certificação na Ordem de Serviço correspondente, sempre que 

solicitado pelo demandante; 

6.2.3.1.4 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste processo de 

contratação, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem 

como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

6.2.3.1.5 Manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que 

ensejaram sua contratação; 

6.2.3.1.6 Fornecer toda a mão-de-obra qualificada para a execução dos trabalhos de 

infraestrutura e em quantidade suficiente para atender ao mínimo exigido de 90% de todo o objeto 

contratado; 

6.2.3.1.7 A definição de um quadro mínimo não exclui da CONTRATADA a responsabilidade 

pela entrega dos produtos com a qualidade exigida, nem das penalidades e glosas previstas 

contratualmente, cabendo à mesma direcionar tantos recursos quanto forem necessários para atender 

as exigências de qualidade determinadas para cada tarefa; 

6.2.3.1.8 Para a demanda de digitalização, alocar apenas um quadro mínimo necessário para 

atender à demanda mensal repassada pelas Ordens de Serviços; 

6.2.3.1.9 Fiscalizar regularmente os seus recursos técnicos designados para a prestação dos 

serviços verificando as condições em que as atividades estão sendo realizadas; 

6.2.3.1.10 Refazer todos os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não 

forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado, 

independentemente das penalidades previstas nas Ordens de Serviços e Níveis de Qualidade fixados; 

6.2.3.1.11 Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, em 

conformidade com a proposta apresentada e com as orientações da CONTRATANTE, observando 

sempre os critérios de qualidade. 

6.2.3.2 São requisitos exigidos com relação à Política de Segurança da Informação: 

6.2.3.2.1 A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios, padrões, normas e procedimentos 
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operacionais adotados pela CONTRATANTE; 

6.2.3.2.2 Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administrativas, sobre 

todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto deste Contrato devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

6.2.3.2.3 Promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da notificação, de qualquer dos seus recursos técnicos que não correspondam aos critérios 

de confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização da CONTRATANTE; 

6.2.3.2.4 Responsabilizar pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos 

disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo à CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer; 

6.2.3.2.5 Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização, por 

escrito, da CONTRATANTE; 

6.2.3.2.6 Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou 

rescisão do contrato, as informações relativas à política de segurança adotada pela CONTRATANTE e 

as configurações de hardware e de softwares decorrentes; 

6.2.3.2.7 Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou 

rescisão do contrato, as informações relativas ao processo de instalação, configuração e adaptações de 

produtos, ferramentas e equipamentos; 

6.2.3.2.8 Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou 

rescisão do contrato, as informações relativas ao processo de implementação, no ambiente da 

CONTRATANTE, dos mecanismos de criptografia e autenticação; 

6.2.3.2.9 Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, seja fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc., sem a anuência 

expressa e por escrito da área administrativa da CONTRATANTE. 

6.2.3.2.10 Executar todos os testes de segurança necessários e definidos na legislação pertinente; 

6.2.3.2.11 Submeter seus recursos técnicos aos regulamentos de segurança e disciplina 

instituídos pela CONTRATANTE, durante o tempo de permanência nas suas dependências. 

6.2.3.3 Para que a CONTRATADA atenda aos requisitos exigidos com relação à Política de 

Controle de Acesso, deverá: 

6.2.3.3.1 Obrigar-se a utilizar e disponibilizar à CONTRATANTE o acesso a ferramentas de 

gerência que possibilite o acompanhamento local e pelo acesso web do estágio dos serviços descritos e 

encaminhados nas Ordens de Serviços; 

6.2.3.3.2 Fornecer aos seus recursos técnicos todos os equipamentos de proteção individual e 

coletiva, observando e cumprindo as normas relacionadas com a segurança e higiene no trabalho; 

6.2.3.3.3 Responsabilizar-se pelo credenciamento e descredenciamento de acesso às 

dependências da CONTRATANTE, assumindo quaisquer prejuízos porventura causados por seus 

recursos técnicos; 

6.2.3.3.4 Solicitar, por escrito, credenciamento e autorização de acesso para os recursos técnicos 

da CONTRATADA; 

6.2.3.3.5 Informar e solicitar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

descredenciamento dos recursos desvinculados da prestação de serviços com a CONTRATANTE; 

6.2.3.3.6 Devolver todos os recursos e equipamentos utilizados pela CONTRATADA, como 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

80 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

crachás, cartões certificadores, “pen-drives” e outros, de propriedade da CONTRATANTE, 

juntamente com a solicitação de descredenciamento. 

6.2.3.4 São requisitos exigidos mínimos exigidos da CONTRATADA com o objetivo de 

aperfeiçoamento do processo de Metodologia e Padronização: 

6.2.3.4.1 Elaborar documentos, relatórios gerenciais e outros, referentes ao acompanhamento da 

execução das Ordens de Serviços, padronizados pelos templates para cada tipo de documentação ou 

processo operacional; 

6.2.3.4.2 Para a demanda de digitalização, elaborar semanalmente relatório de produtividade, 

composto, no mínimo de informações de quantidade de processos digitalizados, erros e falhas 

encontradas, lotes restantes para atendimento das ordens de serviços e outros parâmetros definidos 

pela área demandante nas respectivas Ordens de Serviços; 

6.2.3.4.3 Realizar os serviços de modo que não prejudiquem o andamento normal das atividades 

da CONTRATANTE em horário de seu expediente normal; 

6.2.3.4.4 A CONTRATADA deverá considerar o horário de 07:00 hs às 18:00 hs como de 

horário normal de expediente, para os dias úteis; 

6.2.3.4.5 Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente das 

tarefas demandadas, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências da 

CONTRATANTE; 

6.2.3.4.6 Comunicar às unidades da CONTRATANTE responsáveis pela fiscalização do 

contrato, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender prontamente o que lhe for solicitado e 

exigido; 

6.2.3.4.7 Responder, por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução dos serviços, que venham porventura a ser 

solicitado pela CONTRATANTE; 

6.2.3.4.8 Selecionar e treinar adequadamente os recursos técnicos alocados para prestação dos 

serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral; 

6.2.3.4.9 Dar conhecimento da documentação técnica de processos de execução de serviços aos 

seus recursos técnicos alocados, de acordo com a capacitação de cada um, e fazer com que as 

atividades sejam executadas conforme os procedimentos definidos pela área demandante; 

6.2.3.4.10 Colocar seu corpo técnico à disposição da CONTRATANTE para orientação quanto à 

execução dos serviços, sempre que solicitado; 

6.2.3.4.11 Promover a transferência de conhecimento para os técnicos indicados pelo 

demandante, de forma a permitir a completa gerência, operação, monitoramento e otimização da 

solução. 

6.2.3.4.12 Formalizar o encerramento dos serviços, com documentação, procedimentos e termo 

de entrega; 

6.2.3.4.13 Faturar somente as Ordens de Serviço efetivamente concluídas, atestadas e aceitas 

pela CONTRATANTE; 

6.2.3.4.14 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 

entrega das tarefas e prestar a DEFENSORIA os devidos esclarecimentos, sempre que solicitados.  

6.2.3.4.15 Acatar as determinações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE no que tange ao 
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cumprimento do objeto deste Contrato. 

6.2.3.4.16 Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização da 

CONTRATANTE no que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado. 

6.2.3.5 São requisitos exigidos com relação às Normas Gerais dos Recursos contratados: 

6.2.3.5.1 A CONTRATADA fica terminantemente proibida de utilizar qualquer servidor da 

CONTRATANTE na execução dos serviços contratados, nos termos do que estabelece o Art. 9º. 

Inciso III, da Lei n. 8.666/1993, sob pena de imediata rescisão contratual; 

6.2.3.5.2 Alocar um responsável técnico, com especialidade em gerência de projetos e serviços 

de tecnologia de infraestrutura de TI, doravante denominado de PREPOSTO, e um substituto, que 

deverá assumir, pessoal e diretamente, a gestão administrativa do contrato, a execução e coordenação 

dos serviços; 

6.2.3.5.3 O PREPOSTO ou seu substituto deverá estar disponível, sempre que necessário, nas 

dependências da CONTRATANTE no horário comercial, e acessível por contato telefônico em 

qualquer outro horário, inclusive em feriados e finais de semana; 

6.2.3.5.4 O PREPOSTO deverá acompanhar a execução das Ordens de Serviços em vigor; 

6.2.3.5.5 O PREPOSTO deverá assegurar que as determinações da CONTRATANTE sejam 

disseminadas junto à CONTRATADA com vistas à alocação dos profissionais necessários para 

execução das Ordens de Serviços; 

6.2.3.5.6 O PREPOSTO deverá informar à CONTRATANTE sobre problemas de quaisquer 

naturezas que possam impedir o bom andamento dos serviços; 

6.2.3.5.7 O PREPOSTO deverá executar os procedimentos administrativos referentes aos 

recursos alocados para execução dos serviços contratados; 

6.2.3.5.8 O PREPOSTO deverá acompanhar e manter-se atualizado quanto aos chamados 

técnicos de suporte e às manutenções corretivas; 

6.2.3.5.9 O PREPOSTO deverá atender às instruções da CONTRATANTE quanto à execução e 

aos horários de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nas dependências da 

DEFENSORIA; 

6.2.3.5.10 Apresentar seus recursos técnicos com pontualidade, de acordo com os horários 

fixados pela CONTRATANTE, para fins de execução dos serviços contratados; 

6.2.3.5.11 Responsabilizar-se pela limpeza e conservação dos ambientes onde desempenhe seus 

serviços; 

6.2.3.5.12 Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, ou de 

terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, durante a execução do 

objeto contratado; 

6.2.3.5.13 Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 

exigidas na licitação; 

6.2.3.5.14 Fornecer todos os materiais necessários à perfeita instalação, execução e 

funcionamento de suas atividades; 

6.2.3.5.15 Responsabilizar-se pelos danos causados a DEFENSORIA ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento da entrega dos insumos pela CONTRATANTE. 

6.2.3.5.16 Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas 
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obrigações. 

6.2.3.5.17 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 

empregados e PREPOSTOS, quando nas dependências da DEFENSORIA, devendo adotar as 

providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor. 

6.2.3.6 A CONTRATADA assumirá, sem que haja responsabilização da CONTRATANTE, 

todos os encargos, tributos e multas, devendo: 

6.2.3.6.1 Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como mão-de-

obra, ferramentas, equipamentos, taxas, emolumentos, encargos sociais; 

6.2.3.6.2 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus recursos 

técnicos, inclusive com as glosas previstas, quando da execução dos serviços especificados nas Ordens 

de Serviços; 

6.2.3.6.3 Responder por todo e qualquer dano ou prejuízo eventualmente causado à 

CONTRATANTE como consequência de atos e fatos imputáveis a seus recursos técnicos; 

6.2.3.6.4 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que 

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

6.2.3.6.5 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE. 

6.2.3.6.6 Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência. 

6.2.3.6.7 Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes 

desta contratação. 

6.2.3.6.8 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 

item anterior, não transfere à Administração da CONTRATANTE a responsabilidade de pagamento, 

nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

6.2.3.6.9 Assumir a responsabilidade pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 

quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e 

relacionada com a execução do objeto deste contrato. 

6.2.3.6.10 Assumir a responsabilidade por todos os prejuízos advindos de perdas e danos, 

incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais que a 

CONTRATANTE for compelida a responder por força desta contratação. 

6.2.3.7 Com relação ao uso de Recursos de Telefonia da CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá: 

6.2.3.7.1 Manter controle das ligações telefônicas realizadas pela sua equipe com finalidade de 

apoio e suporte para atividades e correções de serviços, em casos de ligações interurbanas;  

6.2.3.7.2 Manter controle das ligações telefônicas realizadas pela sua equipe com finalidade de 

apoio e suporte para atividades e correções de serviços, em casos de ligações para celulares, desde que 

o tempo de comunicação seja superior a 5 (cinco) minutos; 
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6.2.3.7.3 Assumir a responsabilidade e ressarcir a organização por quaisquer ligações 

interurbanas de particular e para celulares com tempo de duração superior a 5 minutos, efetuadas por 

sua equipe técnica, de acordo com os critérios internos de ressarcimento; 

 

7 MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1  Para os serviços relacionados (serviços de nuvem e serviços técnicos especializados), o 

modelo de execução dos serviços seguirá o disposto a seguir, sem prejuízo de eventuais normas 

cabíveis ao caso: 

7.1.1 Solicitação, execução e acompanhamento dos serviços: 

7.1.1.1 O modelo de execução do objeto proposto envolve abertura de ordens de serviço que 

contemplam serviços referentes aos itens 1 e 2 da Tabela 01. Enquanto os serviços de computação em 

nuvem (item 1) são prestados pelo provedor, os serviços técnicos especializados (item 2) são prestados 

diretamente pela CONTRATADA, que deve combinar os serviços do provedor com seu conhecimento 

técnico de modo a entregar a solução demandada pela CONTRATANTE. É possível que uma ordem 

de serviço (OS) contenha somente serviços relativos ao item 1 ou ao item 2 e, em certos casos, a 

mesma ordem de serviço poderá ser composta por serviços relativos ao item 1 e ao item 2. 

7.1.2 Chamados de planejamento/criação/diagnóstico para o serviço de Arquitetura de 

Soluções: 

7.1.2.1 Para chamados de planejamento/criação/diagnóstico (complexidade alta) para o serviço de 

Arquitetura de Soluções, a CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 

10 horas úteis após a abertura do chamado, para tratar da demanda solicitada. 

7.1.2.2 A CONTRATADA deverá realizar a reunião em até 20 horas úteis após o contato de que trata 

o item anterior. 

7.1.2.3 Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá até 

cinco dias úteis para apresentar o plano de arquitetura de solução para implementação dos serviços 

demandados pela CONTRATANTE. 

7.1.2.4 O plano de arquitetura trará, no mínimo, as seguintes informações: 

7.1.2.4.1 Descrição detalhada do serviço demandado; 

7.1.2.4.2 Arquitetura proposta pela CONTRATADA para implementação do serviço 

demandado; 

7.1.2.4.3 Orçamento detalhado dos serviços que serão usados pelo provedor para 

implementação do serviço demandado com o preço efetivamente cobrado pela CONTRATADA; 

7.1.2.4.4 Orçamento detalhado dos serviços da CONTRATADA que serão usados para 

implementação do serviço demandado e planilha de comparação de custos em ambiente em ambiente 

on-premises; 

7.1.2.4.5 Prazo para entrega dos serviços em perfeita operação; 

7.1.2.4.6 Descrição detalhada de restrições, dependências e quaisquer informações relevantes 

acerca do plano proposto. 

7.1.2.5 A CONTRATANTE realizará a análise do plano de arquitetura de modo a verificar se contêm 

todos os requisitos técnicos de que trata o item 7.1.2.4. Caso contrário, solicitará à CONTRATADA 

que refaça o plano de arquitetura, sem reinício de contagem de prazo. 
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7.1.2.6 Após o aceite do plano de arquitetura, a CONTRATANTE analisará o plano e decidirá se os 

serviços demandados serão implementados. 

7.1.2.7 Após a entrada em produção de uma aplicação ou serviço na nuvem, deverá haver período de 

estabilização de um mês para que os respectivos níveis de serviço descritos neste TR sejam totalmente 

aferidos e entregues à CONTRATANTE. 

7.1.3 Chamados de planejamento/criação/diagnóstico para os demais serviços e de 

execução/alteração/implantação ou exclusão: 

7.1.3.1 Se necessário, para os chamados de planejamento/criação/diagnóstico (exceto o de Arquitetura 

de Solução, que segue o fluxo disposto no item 7.1.1.1 e de execução/alteração/implantação ou 

exclusão, a CONTRATADA poderá agendar reunião presencial ou virtual com a CONTRATANTE 

em até dez horas úteis após a abertura do chamado, para tratar da demanda solicitada. 

7.1.3.2 Nesse caso, a reunião deverá ocorrer em até dez horas úteis após o contato de que trata 

o item anterior. 

7.1.3.3 No caso de reunião virtual, a CONTRATADA será responsável por prover a infraestrutura 

tecnológica da mesma, restando à CONTRATANTE a responsabilidade por prover terminal de acesso 

à internet com capacidade de reprodução de áudio e vídeo. 

7.1.3.4 A contagem do prazo para execução do serviço terá início no dia útil subsequente ao da 

realização da reunião. 

7.1.3.5 Após a execução dos serviços (cujos prazos estão designados na coluna “prazo máximo” da 

Tabela 02 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS), A CONTRATANTE realizará a análise dos 

serviços implementados, para verificar se estão em conformidade com o plano de arquitetura. Caso 

contrário, solicitará à CONTRATADA que refaça os serviços, sem reinício de contagem de prazo. 

Durante a análise realizada pela CONTRATANTE, o prazo da CONTRATADA será suspenso. 

7.1.3.6 A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA demanda de 

execução/alteração/implantação ou exclusão sem que tenha existido correspondente demanda de 

planejamento /criação /diagnóstico. Sendo assim, a demanda de execução /alteração /implantação ou 

exclusão poderá ter como fonte algum plano de arquitetura elaborado pela CONTRATADA em 

chamado prévio de planejamento/criação/diagnóstico ou plano de arquitetura elaborado por servidor 

da CONTRATANTE. A fonte da demanda deverá fazer parte da ordem de serviço de 

execução/alteração/implantação ou exclusão. 

7.1.4 Chamados de suporte técnico: 

7.1.4.1 A CONTRATADA deverá manter central de atendimento para abertura de chamados no 

regime 365x24x7 para atendimento dos chamados de suporte técnico. A central deverá ser acionada, 

preferencialmente, por meio de ligação gratuita ou ligação local em Teresina - Piauí, podendo a 

CONTRATADA disponibilizar abertura de chamados pela internet. O atendimento deverá ser 

realizado em língua portuguesa. 

7.1.4.2 Na abertura do chamado, a CONTRATADA deverá fornecer um número de registro único 

para acompanhamento de cada chamado. O chamado será registrado em sistema de acompanhamento 

de chamados da CONTRATANTE, e o número de registro será fornecido à CONTRATADA em cada 

interação que envolva o chamado. 

7.1.4.3 Em qualquer mudança na situação de chamados deve ser encaminhada uma notificação à 

CONTRATANTE, contendo as informações de registro do chamado, para endereço de e-mail 
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previamente designado, inclusive quando houver mudança de status interrompendo a contagem de 

Nível Mínimo de Serviço (NMS). 

7.1.4.4 Os chamados abertos somente podem ser concluídos e fechados após autorização da 

CONTRATANTE. 

7.1.5 Local de entrega e execução dos serviços (válido para os itens 1 e 2 da Tabela 01): 

7.1.5.1 Caso seja necessário suporte técnico presencial, este será prestado nas dependências da 

CONTRATANTE. 

7.1.5.2 Todos os serviços deverão ser prestados a partir de instalações no Brasil. 

7.1.5.3 O modelo de Ordem de Serviços está expresso no ANEXO VIII – MODELO DE ORDEM DE 

SERVIÇOS. O prazo para entrega será contabilizado a partir do atesto de recebimento da Ordem de 

Serviços pela CONTRATADA. 

7.1.5.4 A Ordem de Serviços indicará a quantidade, os prazos e o responsável pelo recebimento, além 

da conferência dos serviços fornecidos. 

7.1.5.5 No ato da entrega dos serviços, o fiscal técnico do contrato emitirá o Termo de Recebimento 

Provisório, para posterior verificação dos critérios de aceitação, conforme o art. 20, inciso I, alínea “a” 

da IN SLTI/MP nº 01/2019. 

7.1.6 Alteração dos catálogos de serviços: 

7.1.6.1 Os catálogos referentes aos serviços de computação em nuvem e aos serviços técnicos 

especializados somente poderão ser alterados pelo órgão gerenciador do contrato. 

7.1.6.2 A alteração dos catálogos deverá ser formalizada por meio de aditivo contratual ou 

apostilamento. 

7.1.6.3 A alteração dos catálogos consiste somente na inclusão de novos serviços, contendo a 

motivação, as informações previstas, além da descrição detalhada do serviço. 

7.1.6.4 Os novos serviços não poderão redundar na execução majoritária em relação aos demais itens 

do contrato. 

7.1.6.5 Os valores de referência de USN e UST serão dimensionados utilizando-se como média de 

valores de orçamentos de empresas de mercado e demonstrado na tabela estimativa de preços 

detalhada no Anexo XIII.  

 

7.2 MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE AMBIENTE 

COMPUTACIONAL:  

7.2.1.1.1 Para os serviços de gestão de ambiente computacional, previstos no item 2 da Tabela 

01, o modelo de prestação de serviços será do tipo linha de produção, devendo estar previsto em 

Tarefa correspondente na tabela de tarefas, solicitado pelo demandante em Ordens de Serviços 

detalhadas minuciosamente as atividades e executadas pela CONTRATADA, seguindo os processos, 

padrões e procedimentos descritos na Base de Conhecimento da CONTRATANTE; 

7.2.1.1.2 Em função das Políticas de Segurança da Informação aplicadas pela 

CONTRATANTE, os serviços deverão ser executados por equipe especializada, alocada remotamente 

ou internamente em área destinada para a CONTRATADA. 

7.2.1.1.3 Os serviços a serem demandados deverão ser pré-definidos em tabelas de tarefas, 

conforme modelos apresentados no Anexo V – “Tabela de Tarefas”, para composição do custo de cada 

produto; 
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7.2.1.1.4 As tarefas definidas na tabela serão consideradas como aceitas pela CONTRATADA 

no ato da assinatura. 

7.2.1.1.5 A inclusão de novas tarefas ocorrerá sempre que a CONTRATANTE avaliar 

necessária e deverá ser integrada à tabela referenciada no Anexo V, quando atender os seguintes 

quesitos: 

7.2.1.1.5.1 Tipo e Numeração Sequencial da Tarefa. Deverão ser classificadas como 

Rotineiras, de Suporte Técnico ou sob Demanda; 

7.2.1.1.5.2 Nome Identificador e Objetivo da Tarefa. Definição de um título para a tarefa e 

descrição de seu objetivo; 

7.2.1.1.6 Atividades a serem desenvolvidas, complexidades de execução, expectativa de tempo 

para realização e custo final de cada atividade em UST; 

7.2.1.1.7 Resultados esperados, qualidade do produto e estimativa mínima e máxima de glosas a 

ser aplicada para cada nível de qualidade exigido; 

7.2.1.1.8 Premissas de avaliação e de aplicação das glosas; 

7.2.1.1.9 Assinatura e responsabilização do demandante; 

7.2.1.1.10 Assinatura de anuência do PREPOSTO da CONTRATADA quanto à tarefa e o custo 

pré-definido. 

7.2.1.1.11 Assinatura de aprovação do Fiscal; 

7.2.1.1.12 Assinatura de autorização do Gestor do Contrato. 

7.2.2  A alteração de uma tarefa somente poderá ocorrer após criação de uma nova, devendo, após 

todas as aprovações, ser integrada como nova à Tabela; 

7.2.3 As tarefas, depois de inseridas na tabela, não poderão ser excluídas em nenhuma hipótese, até 

a extinção do contrato, podendo apenas ser desconsiderada para emissão das Ordens de Serviços; 

7.2.4 As novas tarefas e serviço de recursos computacionais, após aprovação e assinatura de todas 

as partes, farão parte do contrato automaticamente, sem que haja necessidade de emissão de aditivos. 

7.2.5 A expectativa de consumo contratada tem cunho global, podendo ser remanejada entre os tipos 

classificados (Demanda, Suporte ou Rotineiras), quando houver necessidade da CONTRATANTE, 

desde que a previsão de consumo, somados aos existentes, não superem o valor total do contrato; 

7.2.6 Em todas as Ordens de Serviços deverão ser definidas as datas de início e final de entrega do 

produto, conforme entendimentos entre CONTRATANTE e CONTRATADA; 

7.2.7 As Ordens de Serviços do tipo Rotineiras ou Demanda deverão ter as atividades enquadradas 

pela CONTRATANTE, em quaisquer das Tarefas previstas nesse instrumento, seguindo as tipologias 

abaixo: 

7.2.7.1 Rotineiras - atividades que tem periodicidade definida para execução; 

7.2.7.2 Por Demanda – atividades previstas para serem realizadas, mas que dependem de emissão de 

Ordem de Serviço específica.  

7.2.8 As Ordens de Serviços do tipo Suporte referem-se às atividades de atendimento a usuários e 

execução de serviços em equipamentos do Datacenter ou de interligação de infraestrutura, que exigem 

atendimento imediato, programado pelo demandante e/ou pessoal de plantão, podendo ser emitidas na 

forma do modelo correspondente do Anexo VIII – Modelos de Ordem de Serviço ou por solicitação 

direta dos aplicativos e sistemas de controles adotados pelo Contratante. 

7.2.9 As Ordens de Serviços do Suporte deverão ter citadas as Tarefas demandas pela 
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CONTRATANTE, e a quantidade de execuções de cada Tarefa prevista para realização no período, 

devendo a Contratada respeitar os procedimentos e padrões de execução definidos pelas atividades 

detalhadas na Tarefa. 

7.2.10 Também serão considerados como Ordens de Serviços de Suporte, para execução direta pela 

CONTRATADA, após triagem e atendimento dos procedimentos existentes: 

7.2.10.1   Chamados ou solicitações de suporte e serviços, de usuários ou técnicos da 

CONTRATANTE, encaminhados automaticamente pelo Sistema de Gerenciamento de Chamados. 

7.2.10.2 Solicitações de serviços efetuadas pela equipe técnica de infraestrutura, emitidas pelo 

sistema de Registro e Controle de Ocorrências, consideradas como de caráter emergencial. 

7.2.10.3 Determinação de serviços de suporte e/ou manutenção, encaminhadas através do 

controle de Requisição de Mudanças, que não se enquadre com novas demandas, respeitados o fluxo 

de aprovação e autorização. 

7.2.10.4 Determinação de instalação ou desinstalação de equipamentos físicos, encaminhadas 

através da Requisição de Servidores, respeitados o fluxo de aprovação e autorização. 

7.2.11 Outros procedimentos de controles adotados pela CONTRATANTE poderão ser repassados à 

CONTRATADA, após ajustamento do processo operacional, e com a anuência da mesma. 

7.2.12 As requisições acima deverão estar anexadas à tarefa correspondente para que possa ser 

contabilizada na respectiva tarefa. 

7.2.13 Além de solicitações de novas tarefas poderão ser demandados serviços já constituídos em 

Ordens de Serviços previamente demandadas, visto se tratar de sistemas de controles de alterações e 

manutenções do ambiente de infraestrutura da DEFENSORIA. 

7.2.14 As Ordens de Serviços deverão ter, no mínimo, os atributos previstos no Anexo VIII – 

Modelos de Ordem de Serviço, e conter todas as especificações de softwares e hardwares necessários 

para confecção e entrega dos produtos demandados. 

7.2.15 Os chamados de suporte de terceiro nível, prestados aos usuários, serão abertos pelos próprios 

usuários e repassados para a Central de Suporte pela área de Atendimento Remoto ou Presencial, ou 

pelas equipes técnicas de Desenvolvimento ou de Infraestrutura, não sendo aceito nem computado 

nenhum chamado aberto pela própria equipe da CONTRATADA, mesmo que executado a contento e 

dentro dos padrões de qualidade definidos contratualmente; 

7.2.16 Em casos excepcionais, na impossibilidade de abertura do chamado pela equipe acima, será 

autorizado à CONTRATADA a abertura e execução, devendo o demandante autorizador efetuar o 

termo de aprovação e justificativa para efeito de pagamento; 

7.2.17 Os chamados deverão ser analisados pela CONTRATADA e encaminhados à Área 

responsável da CONTRATANTE quando necessitarem de aprovação para execução ou quando não 

atenderem aos seus requisitos de competência contratados. 

7.2.18 Todos os problemas técnicos registrados serão controlados por sistema de informação, 

solicitação, controle e registros da CONTRATANTE, com concessão plena de acesso à 

CONTRATADA, para efeito de registro dos andamentos, acompanhamento das providências em 

andamento e do tempo decorrido desde sua abertura; 

7.2.19 A CONTRATADA providenciará remessa tempestiva via e-mail ao CONTRATATANTE 

informando cada abertura e fechamento do suporte efetuado por força da presente contratação; 

7.2.20 Todos os serviços demandados deverão ser executados pela CONTRATADA somente após a 
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emissão de Ordens de Serviços, com a obrigatória autorização da CONTRATANTE e em 

concordância com os processos e procedimentos técnicos definidos pelo demandante. 

7.2.21 A obrigação de execução ocorrerá quando a CONTRATADA receber a Ordem de Serviço, 

correspondente à Tarefa anexada à Tabela de Tarefas e atender aos seguintes requisitos: 

7.2.21.1 Referência do número da Tarefa na Ordem de Serviço;  

7.2.21.2 Definição do período inicial e final de execução da demanda; 

7.2.21.3 Especificação detalhada das atividades no caso de tarefas de uso genérico para 

produtos semelhantes; 

7.2.21.4 Custo final da Ordem de Serviço, em conformidade os valores estipulados na Tarefa; 

7.2.21.5 Assinaturas de solicitação do demandante, aprovação do fiscal e autorização do gestor 

do contrato. 

7.2.22 Após execução das Atividades, a CONTRATADA deverá devolver a Ordem de Serviço ao 

demandante, devidamente assinada, para que seja avaliada e aprovada a qualidade do serviço realizado 

e do produto entregue. 

7.2.23 Ao receber a devolução da Ordem de Serviço da CONTRATADA, deverá o demandante 

preencher o Relatório de Serviços e encaminhar ao Gestor Operacional com as autorizações e 

observações necessárias. 

7.2.24 A CONTRATADA não poderá se negar ou deixar de executar nenhuma Ordem de Serviço 

demandada que esteja prevista em Tarefa correspondente e anexada à respectiva Tabela. 

7.2.25 Caso a CONTRATADA não consiga executar a Ordem de Serviço conforme as condições 

demandas, deverá comunicar ao fiscal por escrito e com antecedência, justificando os fatos e motivos 

que impedirão sua execução, cabendo ao gestor acatar ou não a justificativa.  

7.2.26 Para os novos serviços implantados ao longo da vigência contratual, a CONTRATADA se 

obriga a apresentar a certificação do recurso exigido em, no máximo, 60 (sessenta) dias da 

comunicação de necessidade informada pela CONTRATANTE. 

7.2.27 Para execução de Ordens de Serviços de novas implantações em que forem necessários a 

readequação dos recursos técnicos da CONTRATADA, será definido o início de execução da primeira 

Ordem para um prazo máximo de 60 (sessenta) dias e não inferior a 30 (trinta) dias, possibilitando à 

mesma, tempo para readaptação do seu quadro técnico. 

7.2.28 As Ordens de Serviços que demandam manutenções preventivas, implantações ou alterações 

da estrutura instalada, deverão ser executadas, prioritariamente fora do horário normal de expediente 

em dias úteis, ou em finais de semana e após agendamento e autorização da CONTRATANTE para 

realização das atividades. 

7.2.29 Caso não exista documentação de alguma rotina ou tarefa demandada pela Ordem de Serviço 

deverá ser documentada pela CONTRATADA, inserindo as rotinas procedimentais na base, dentro 

dos padrões de fichamento adotados e submetidos à CONTRATANTE para aprovação, passando a 

fazer parte do acervo da CONTRATANTE. 

7.2.30 Para adequação dos serviços ou da qualidade de prestação dos mesmos, poderão ser acordados 

entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, procedimentos que deverão ser documentados e 

assinados entre as partes, permitindo assim novo direcionamento quanto aquelas atividades. 

 

8 MODELO DE REMUNERAÇÃO: 
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8.1 A CONTRATADA apresentará, até o quinto dia útil do mês, relatório com todas as ordens de 

serviços executadas e homologadas pela CONTRATANTE no mês anterior. O relatório deverá listar, 

quando couber, os serviços do provedor de nuvem, e a respectiva quantidade de USNs utilizadas, bem 

como os serviços de suporte técnico da CONTRATADA, e a respectiva quantidade de UST utilizadas. 

8.2 O relatório citado no item anterior deve ser enviado aos fiscais técnicos, por e-mail, antes da 

emissão da fatura, para validação, e deve constar a aferição dos Níveis de Serviços, assim como o 

cálculo das glosas, para posterior validação dos demais fiscais do contrato, procedendo-se ao aceite se 

estiver em conformidade. 

8.3 Nesse sentido, a entrega dos relatórios mensais deve ser condição fundamental e necessária 

para o pagamento referente a cada mês de prestação dos serviços. O relatório deverá conter no 

mínimo: 

8.4 Número da(s) Ordem(ns) de Serviço; 

8.4.1 Descrição dos serviços; 

8.4.2 Período de execução dos serviços; 

8.4.3 Quantidade (USN ou UST); 

8.4.4 Aferição dos Níveis de Serviços; 

8.4.5 Valor total devido. 

8.5 O ateste dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro 

dia útil após a entrega do relatório mensal. 

8.6 Após o ateste dos serviços pela CONTRATADA, a CONTRATANTE estará autorizada a 

emitir a Nota Fiscal/Fatura. 

 

9 CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO DOS FORNECEDORES 

9.1 São considerados requisitos obrigatórios para concorrer à prestação dos serviços propostos no 

presente Termo, devendo a empresa: 

9.1.1 Comprovar, no momento de habilitação, ter atendido aos requisitos de habilitação exigidos 

para participação do pregão; 

9.1.2 Estar legalmente habilitada e autorizada pelas Organizações Federais, Estaduais e Municipais 

para exercer as atividades exigidas pelo Edital;  

9.2 Designar um profissional técnico, nesta fase denominado como “Gerente Técnico”, que será a 

interface de contato técnico entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA e participar das reuniões 

de alinhamento tecnológico, podendo ser ou não o Preposto. O Gerente Técnico de projeto deverá 

garantir todo o sigilo e reserva das informações internas da Organização. 

9.3 O Gerente Técnico, durante a Vistoria ou desistência, deverá reconhecer, mediante 

assinatura de vistoria ou desistência, que fez visitas e/ou teve ciência:  

9.3.1 Dos locais onde deverão ser realizados os serviços contratados, como Datacenters, 

ativos de redes, dutos de cabeamento, periféricos de apoio e setores de demanda e aprovação; 

9.3.2 Da área destinada à CONTRATADA para execução dos serviços e quantidade de 

recursos materiais disponibilizados para sua equipe; 

9.3.3 Dos modelos de equipamentos servidores, armazenadores, integradores e de 

comunicação objeto dos serviços e utilizados pela CONTRATANTE; 

9.3.4 Dos softwares, aplicativos e ferramentas auxiliares em utilização no momento da 
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vistoria; 

9.3.5 Dos procedimentos adotados, documentação existente, modelos de acompanhamento, 

certificações existentes e recomendações legais da Organização; 

9.3.6 Ambiente de monitoramento e ferramentas utilizáveis para acompanhamento de 

disponibilidade e desempenho dos recursos de infraestrutura; 

9.3.7 Que recebeu da equipe técnica o Complemento do Anexo IV em que constem o 

detalhamento de hardwares, softwares e sistemas corporativos que deverão ser suportados 

tecnicamente pela empresa ganhadora do certame; 

9.3.8 Que recebeu da equipe técnica a Tabela Descritiva de Tarefas, Complemento do 

Anexo V, que define as atividades a serem realizadas em cada tarefa, a classificação de 

complexidade, o detalhamento de custos, os níveis de qualidade de cada produto, os percentuais 

de glosa e as informações adicionais que auxiliem a execução de cada tarefa; 

9.3.9 Dos novos recursos em fase de contratação. 

9.4 O Gerente Técnico, para iniciar a Vistoria, deverá assinar um Termo de Confidencialidade, 

conforme modelo apresentado no Anexo XI, das informações técnicas repassadas pela equipe da 

Contratante, por questões de segurança.  

9.4.1 O termo constituirá cópia da procuração ou autorização da empresa, em papel 

timbrado, para o Gerente Técnico em que constem informações identificadoras como nome e CPF 

do autorizado e CNPJ do autorizador; 

9.4.2 Cópia da Identidade do Gerente Técnico. 

9.5 Caso não seja apresentada a documentação acima exigida, será repassado para o Gerente 

Técnico, apenas os produtos e procedimentos que não promovam furos de segurança da 

informação.  

 

10 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1 Critérios de habilitação - Será considerada habilitada para participar do certame, 

além das exigências administrativas e legais especificadas no Edital, a empresa que apresentar: 

10.1.1 Para os serviços de computação em nuvem (item 01 da tabela 01), será exigido 

Capacitação Técnica e a LICITANTE deve apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante já 

forneceu satisfatoriamente os serviços de implantação, administração e operação de serviços de 

nuvem, considerando o conceito de computação em nuvem e as características de serviço sob 

demanda, amplo acesso pela rede, definição de grupo de recursos, rápida elasticidade e serviço 

mensurado, comprovando a implantação, administração e operação de, no mínimo, 100 instâncias 

de máquina virtual em nuvem pública. 

10.1.2 Para os serviços de gestão de ambiente computacional (item 2 da tabela 01), será 

exigido Atestado de Capacitação Técnica comprovando ter prestado serviços de suporte a redes, 

infraestrutura, gestão de ambiente computacional, gestão de segurança da informação, para 

empresas privadas ou organizações públicas, com uma configuração mínima de: 

10.1.2.1 Prestou ou tem prestado, de modo satisfatório, pelo período mínimo de 12 (doze) 

meses ininterruptos, a sua experiência técnica na execução dos serviços de características técnicas 

iguais ou semelhantes à da contratação em referência, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 
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8.666/93; 

10.1.2.2 Prestou serviços de monitoramento e provimento de NOC (Network Operation Center, 

ou Centro de Operações de Rede), com regime de atendimento 24x7 (24 horas do dia, em todos 

os dias da semana), contemplando as seguintes atividades: 

10.1.2.2.1 Serviços de atendimento, utilizando ferramentas de gestão e operação 

de NOC com fundamentos ITIL v3; 

10.1.2.2.2 Serviços de suporte remoto utilizando software de suporte remoto; 

10.1.2.2.3 Monitoramento proativo de, no mínimo, 100 (cem) ativos de redes (storage, switch, 

servidor, firewall, blade); 

10.1.2.2.4 Disponibilização de acesso a ferramenta de monitoramento de ativos e entrega dos 

seguintes serviços: 

10.1.2.2.4.1  Painel visual que contém informações, métricas e indicadores de uso de recursos de 

processadores, memória, discos, serviços, aplicativos, banco de dados e outros ativos de 

tecnologia da informação; 

10.1.2.2.4.2 Geração de relatórios de uso de recursos e proposição de ajuste de capacidade de 

ambientes; 

10.1.2.2.4.3 Entrega de relatórios mensais com apresentação de melhorias e gestão de capacidade do 

ambiente tecnologico. 

10.1.2.3  Prestou serviços de segurança da informação e provimento de SOC (Security 

Operation Center, ou Centro de Operações de Segurança), com regime de atendimento 24x7 (24 

horas do dia, em todos os dias da semana), contemplando as seguintes atividades: 

10.1.2.3.1 Serviços Gerenciados de Segurança por meio de SOC (Security Operation Center), do 

próprios da licitante, sendo obrigatoriamente no Brasil. Do mesmo modo, os Serviços 

Gerenciados de Segurança devem ter incluído a execução de processos de 

monitoramento, detecção, triagem, tratamento e resposta a incidentes de segurança, 

utilizando tecnologia de SIEM (Security Information and Event Management) para 

gerenciamento e correlação de eventos de segurança, em redes com, no mínimo, 150 

(cento e cinquenta) ativos de hardware, software, banco de dados ou serviços de 

tecnologia; 

10.1.2.3.2 Instalação, configuração, manutenção e administração, de solução de segurança next 

Generation firewall (NGFW) contendo: filtro de conteúdo Web; sistema de Prevenção 

a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento 

de Carga; firewall do tipo statefull baseado em hardware ou software, entre outros, em 

alta disponibilidade, com profissional devidamente certificado pelo fabricante em 

questão; 

10.1.2.3.3 Serviço de Gestão de Vulnerabilidades, por meio do fornecimento e instalação de 

equipamentos ou prestação de serviços de suporte ou assistência técnica, os quais 

devem monitorar e tratar, no mínimo, 800 (oitocentos) ativos de TI. 

10.1.2.3.4 Entrega de relatórios mensais com apresentação de resultados dos processos de 

monitoramento, detecção, triagem, tratamento e resposta a incidentes de segurança 

contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

10.1.2.3.4.1 Visibilidade e controle do aplicativo;  
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10.1.2.3.4.2 Aplicações de alto risco mais encontrados; 

10.1.2.3.4.3 Tráfego por aplicação e categorias Web; 

10.1.2.3.4.4 Navegação na Web com usuários por tempo de uso; 

10.1.2.3.4.5 Consumo de Internet com categorias por uso de banda; 

10.1.2.3.4.6 Detecção e prevenção de ameaças de Malware (Viruses, Bots, Spyware/Adware, Sites de 

Phishing) 

10.1.2.3.4.7 Intrusão e ataques: tentativas de intrusões detalhadas 

10.1.2.3.4.8 Ameaças avançadas: detecção e prevenção de exfiltração de Dados 

10.1.2.3.4.9 Plano de ações recomendadas e conclusão. 

10.1.2.4 Prestou ou tem prestado, de modo satisfatório, pelo período mínimo de 12 (doze) 

meses ininterruptos, o serviço de monitoração e administração de infraestrutura de TI de ativos de 

rede (servidores físicos, servidores virtuais, roteadores, switches, sistemas, SGBD, storage, access 

point) subdividindo-se nas atividades abaixo: 

10.1.2.4.1 Administração e suporte de ambiente Microsoft Windows Server para ambientes de 

rede com pelo menos 1.000 (mil) estações de trabalho e no mínimo 3 (três) 

controladores de domínio; 

10.1.2.4.2 Serviço de administração, configuração e manutenção de solução de correio eletrônico 

com, no mínimo, 1.000 (mil) caixas postais; 

10.1.2.4.3 Administração e suporte de ambiente Windows e ou Linux com pelo menos 150 (cento 

e cinquenta) servidores; 

10.1.2.4.4 Suporte e configuração de, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento do tipo 

“storage” com discos Fibre Channel ou SAS com capacidade bruta de, no mínimo, 20 

TB, “CAS” ou VTL e de, no mínimo, 01 (uma) Biblioteca de Fitas conectadas para 

comunicação do tipo SAN ou LAN, utilizando software de gerenciamento de 

“backup”; 

10.1.2.4.5 Instalação, configuração, suporte na execução de serviços de administração, 

configuração, manutenção de Storage & Backup em ambiente computacional 

constituído de SAN (Storage Area Network) composta por switches Fibre Channel; 

10.1.2.4.6 Instalação, configuração e administração de rotinas e políticas de backup 

implementando a estratégia de backup 3-2-1. 

10.1.2.4.7 Administração de rede de dados local (LAN), redes WLAN e redes SAN com, no 

mínimo, 20 (vinte) ativos de redes; 

10.1.2.4.8 Configuração de switches de borda, switches SAN, switches core e controladoras de 

access points; 

10.1.2.4.9 Administração e suporte de ambiente de alta disponibilidade com virtualização 

VMware utilizando a ferramenta vCenter e vSphere contendo, no mínimo, 100 (cem) 

máquinas virtuais e cluster com, no mínimo, 04 (quatro) servidores físicos; 

10.1.2.4.10 Suporte, configuração e execução de serviços de Administração de Banco de Dados 

comerciais (Oracle 11g RAC, MS SQL Server ou superiores) e baseados em software 

livre (MySQL ou PostGree) contemplando, no mínimo, 20 (vinte) bases de dados; 

10.1.2.4.11 Experiência na execução dos serviços técnicos especializados de tecnologia da 

informação especificamente em áreas de padrões e projetos de infraestrutura de TIC, 
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contemplando as atividades relacionadas abaixo: 

10.1.2.4.11.1 Apoio técnico em processos tecnológicos; 

10.1.2.4.11.2 Apoio técnico nos processos de aquisição de bens e contratação de serviços de TI; 

10.1.2.4.11.3 Apoio técnico no acompanhamento e controle dos contratos de TI; 

10.1.2.4.11.4 Apoio técnico nas atividades de prospecção ou consultoria; 

10.1.2.4.11.5 Experiência na execução de serviços de apoio aos processos ITIL, com o mapeamento 

dos processos de trabalho e desenvolvimento dos artefatos das disciplinas abaixo: 

10.1.2.4.11.5.1 Gestão de incidentes; 

10.1.2.4.11.5.2 Gestão de requisições; 

10.1.2.4.11.5.3 Gestão de problemas; 

10.1.2.4.11.5.4 Gestão de mudanças 

10.1.3 Será permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da qualificação 

técnica da licitante. 

10.1.4 Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, 

obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados e o nome e cargo do declarante. 

10.1.5 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, a CONTRATANTE poderá 

realizar diligências ou requerer os comprovantes fiscais da execução do objeto. 

10.1.6 Termo de Vistoria, assinado pela equipe técnica da DEFENSORIA, declarando ter 

conhecimento da plataforma atualmente instalada, locais de realização dos serviços, instalações de 

infraestrutura, condições ambientais e locais para acomodação da equipe CONTRATADA; 

10.1.6.1 Em caso de desistência, declarar, em modelo próprio (Anexo X), a sua desistência de 

fazê-la, na hipótese de o licitante entender desnecessária tal visita para o dimensionamento adequado 

do objeto deste certame. O Termo de desistência de vistoria poderá ser assinado, digitalizado e 

enviado por email à licitante. 

10.1.7 Após a vistoria ou declaração de desistência não serão admitidas alegações de 

desconhecimento a respeito de quaisquer características da solução a ser fornecida. 

10.1.8 A vistoria técnica poderá ser realizada por profissional especificamente designado pelo 

licitante. O profissional poderá comparecer munido de procuração ou autorização da empresa, que 

constem informações como nome e CPF do autorizado e CNPJ do autorizador em papel timbrado. 

10.1.8.1 A visita técnica deverá ocorrer por horário marcado, e será agendada pela área de 

infraestrutura de TI;  

10.1.8.2 O agendamento de visita poderá ocorrer até 72 (setenta e duas) horas antes da data e 

horário de abertura do processo licitatório; 

10.1.8.3 A vistoria técnica ou declaração de desistência deverá ser realizada ou enviada 

formalmente via email até, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas da abertura do processo licitatório. 

10.2 Critérios técnicos - Apresentar termo de conhecimento das atividades relacionadas nos 

anexos e demais condições vistoriadas, declarando ter capacitação técnica para atender a todos os 

requisitos especificados no Edital. 

10.3 Critérios de aceitabilidade de preço - Os preços propostos deverão ser especificados em 

moeda nacional, sendo considerada vencedora a que apresentar menor preço global para a quantidade 

total de USN’s e UST´s especificadas no presente Termo de Referência. 

10.4 Critérios de julgamento - Para participar do certame, além das exigências administrativas e 
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legais especificadas no Edital, as concorrentes deverão obrigatoriamente apresentar os itens acima 

relacionados. 

10.4.1 A não apresentação de quaisquer dos documentos acima relacionados implicará na 

desclassificação da licitante; 

10.5 Por se tratar de certame do tipo pregão, o critério de desempate adotado será o que apresentar 

menor preço global. 

10.6 A critério da Administração, poderá ser necessário diligenciar a pessoa jurídica indicada no 

Atestado de Capacidade Técnica, visando obter informações sobre o serviço prestado. 

10.7 A critério da Administração e quando assim entender necessário, antes de emitir o parecer de 

desclassificação, poderá ser solicitado novos esclarecimentos complementares e por escrito da licitante 

que possibilite fundamentar a desclassificação ou aceitabilidade das informações encaminhadas; 

10.8 Os atestados de capacidade técnica, documentações e comprovações necessárias para que a 

administração comprove a veracidade das informações deverão conferir com o CNPJ da empresa 

licitante 

10.9 A empresa vencedora deverá apresentar declaração contendo: <Razão Social>, <CNPJ>, 

<endereço>, texto declarando que possuirá e manterá, durante a vigência do Contrato, uma 

Sede/escritório na Região Metropolitana de Teresina - Piauí, disponibilizando, no mínimo, 01 (um) 

telefone celular local, além de meio de acesso eletrônico (e-mail) e nome para contato, para 

encaminhamento dos chamados para prestação de serviços e comunicação contínua com a 

DEFENSORIA. Todas essas informações deverão ser impressas em papel timbrado da vencedora e 

assinadas pela representada legalmente; 

 

11 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: 

11.1 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

11.1.1 O demandante do serviço será responsável por: 

11.1.1.1 Emitir as Ordens de Serviços contendo todas as tarefas e informações exigidas e 

encaminhá-las ao Fiscal ou Gestor, para avaliação, com antecedência mínima de: 

11.1.1.2 As Ordens de Serviços do tipo “rotineira” e “Suporte” poderão ter seus quantitativos 

estimados para o mês com base na média de consumo dos meses anteriores, podendo ter seu 

fechamento final com resultados menores ou maiores que o expresso na demanda. 

11.1.1.3 Avaliar, quantificar e aprovar os serviços de suporte realizados pela CONTRATADA, 

demandados pelos sistemas internos, resumindo os resultados no Relatório de Serviços. 

11.1.1.4 Caso se trate de atividade de urgência, deverá comunicar ao Fiscal ou Gestor e 

encaminhar a Ordem de Serviço diretamente para o PREPOSTO. 

11.1.1.5 Supervisionar a execução e implantação dos produtos objetos das Ordens de Serviços. 

11.1.1.6 Checar e aprovar os relatórios de serviços encaminhados pela CONTRATADA. 

11.1.1.7 Analisar a qualidade dos serviços realizados pela CONTRATADA e aplicar as glosas 

quando não atendidos os padrões exigidos. 

I. No caso de proposta de glosa, anexar os documentos comprobatórios do não atendimento às 

exigências. 

11.1.1.8 Emitir os Relatórios de Atividades das Ordens de Serviços de sua responsabilidade e 

encaminhá-las ao Gestor Operacional ou Fiscal no primeiro dia útil do mês subsequente. 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

95 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

11.1.2 O Fiscal ou Gestor Operacional do contrato será responsável por: 

11.1.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA ao Gestor 

do Contrato; 

11.1.2.2 Receber as Ordens de Serviços dos Demandantes, avaliar a compatibilidade 

contratual, registrar, autorizar a execução e encaminhar ao Gestor do Contrato para aprovação.   

11.1.2.3 Analisar e verificar se os Acordos de Níveis de Serviços contratados foram alcançados 

e propor as glosas estipuladas para cada caso. 

11.1.2.4 Consolidar mensalmente, emitir e encaminhar os Relatórios de Serviços após 

recebimento dos relatórios emitidos pelos Demandantes.  

I. As glosas serão aplicadas sobre o custo mensal devido, descontadas as glosas locais, aplicadas 

nas Ordens de Serviços que influenciaram diretamente na medição, sendo adotadas as que 

resultarem maior valor da glosa. 

II. As glosas previstas no Acordo de Nível de Serviço serão calculadas por item avaliado, 

aplicados cumulativamente para cada resultado não atendido; 

III. No caso de proposta de glosa, deverão ser anexados os documentos comprobatórios do não 

atendimento às exigências; 

IV. As aplicações das glosas previstas não substituirão as penalizações administrativas. 

11.1.2.5 Encaminhar os Relatórios de Serviços consolidados ao Gestor do Contrato até o 2º 

(segundo) dia útil subsequente ao mês de referência. 

11.1.3 O Gestor do Contrato será responsável por: 

11.1.3.1 Determinar as datas e os horários para realização das manutenções, em acordo com a 

área demandante, prevendo o mínimo de impacto nas atividades dos usuários; 

11.1.3.2 Exigir da CONTRATADA, sempre que necessário, a apresentação de documentos que 

comprovem a validação e manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação previstas no 

ato convocatório. 

11.1.3.3 Manter representante devidamente autorizado para acompanhar e fiscalizar a execução 

do objeto deste Termo de Referência. 

11.1.3.4 Atestar e encaminhar cópia do Relatório Mensal Consolidado ao PREPOSTO para 

conhecimento e emissão da nota de cobrança até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente. 

11.1.3.5 Atestar a nota de cobrança encaminhada pela CONTRATADA e enviar, juntamente, 

com as Ordens de Serviços e os Relatórios de Atividades, à área administrativa para providências. 

11.1.3.6 Autorizar a aplicação das glosas propostas pelos demandantes e pelo Gestor 

Operacional. 

11.1.3.7 Encaminhar a documentação comprobatória de penalizações ou multas administrativas 

para os setores responsáveis e solicitar providências. 

11.1.4 A Área Administrativa, além das obrigações normalmente imputadas legalmente, será 

responsável por: 

11.1.4.1 Permitir o acesso dos representantes e dos recursos técnicos da CONTRATADA ao 

local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados e respeitadas as normas que 

disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações; 
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11.1.4.2 Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa 

cumprir o objeto desta contratação; 

11.1.4.3 Proporcionar os espaços físicos, instalações, equipamentos e meios materiais 

necessários ao desempenho das atividades técnicas exigidas neste instrumento; 

11.1.4.4 Fiscalizar, com apoio da área técnica, o cumprimento, por parte da CONTRATADA, 

das exigências legais e de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade do contrato. 

 

11.2 APROVAÇÃO E ATESTAÇÃO TÉCNICA: 

11.2.1 A  Ordem de Serviço somente poderá ser encerrada quando todos os objetivos propostos 

forem plenamente atingidos, e os produtos e serviços realizados e entregues com a qualidade 

demandada e devidamente aceita pelo demandante, aprovada pelo Fiscal e atestada pelo Gestor pela 

CONTRATANTE; 

11.2.2 Antes do fechamento de cada Ordem de Serviço a CONTRATADA consultará o representante 

responsável pela Tarefa demandada, que avaliará e aprovará o serviço realizado; 

11.2.3 Caso a Ordem de Serviço seja encerrada pela CONTRATADA sem anuência da área 

demandante ou sem que o problema tenha sido de fato resolvido, será reaberta e os prazos serão 

contados em continuidade ao expresso inicialmente na abertura original do chamado e/ou Ordem de 

Serviço, inclusive para efeito de aplicação das sanções previstas; 

11.3 Procedimentos de notificação de ateste, FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

11.3.1 O pagamento referente à entrega dos serviços será efetuado após conclusão e recebimento 

mensal, mediante entrega de nota de cobrança da CONTRATADA, relatório mensal consolidado e 

devidamente atestados pelo Gestor do Contrato; 

11.3.2 Os Relatórios de Atividades preenchidos pelos demandantes, fiscalizado e consolidado pelo 

Gestor Operacional, atestado pelo Gestor do Contrato e anexados à nota de cobrança emitida pela 

CONTRATADA, com o aceite da mesma, serão parte integrante do faturamento; 

11.3.3 Para todas as propostas de glosas deverão ser anexadas as documentações comprobatórias de 

não atendimento dos resultados exigidos e dos padrões de qualidade acordados. 

11.4 Procedimentos em casos de EXCEÇÃO: 

11.4.1 Na hipótese da execução dos serviços nas instalações da CONTRATANTE ou havendo 

necessidade de acesso ao seu ambiente físico, esta necessidade será analisada e tratada pelo Gestor do 

Contrato; 

11.4.2 A quantidade de esforço necessária para atendimento de um objetivo definido numa Tarefa 

poderá ser redimensionada, conforme necessidade da CONTRATANTE e após acordo entre as partes 

envolvidas;  

11.4.3 Uma Ordem de Serviço de redimensionamento de quantidade de esforço só poderá ser 

considerada válida se entregue à CONTRATADA com até 15 dias de antecedência da data de 

conclusão das atividades previstas. 

11.5 QUALIDADE DOS PRODUTOS, SUPORTE E SERVIÇOS. Para execução do contrato e 

atendimento das tarefas demandadas, deverá a CONTRATADA atender os seguintes níveis 

mínimos de serviços: 

11.5.1 A CONTRATADA deverá realizar a execução das Ordens de Serviços, quando necessário, em 

regime 24 x 7 (24 horas por dia durante os 7 dias da semana), mantendo, obrigatoriamente, recursos 
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disponíveis para as seguintes atividades e nas seguintes condições: 

11.5.1.1 Monitoração de ambiente em regime constante e ininterrupto; 

11.5.1.2 Plantão presencial especificamente para os tipos de atividades desenvolvidas em 

horários de pico, como especialistas em sistema de backup entre 21h e 6h, de desempenho de redes e 

sistemas operacionais entre 8h e 20h; 

11.5.1.3 Suporte de terceiro nível à equipe de atendimento, prioritariamente entre 7h e 20h em 

dias úteis; 

11.5.1.4 Suporte e manutenção emergencial disponível presencialmente ou em regime de 

plantão, nesse caso podendo ser acionado para atendimento de acordo com os níveis de prioridades, 

nas mesmas condições do monitoramento de ambiente; 

11.5.1.5 Manutenções programadas deverão ser executadas preferencialmente fora dos horários 

normais de expediente, ou seja, pela madrugada ou em feriados e finais de semana, e de acordo com a 

autorização e programação da CONTRATANTE: 

11.5.1.6 Encerrar os chamados de suporte a usuários, relatando os serviços executados e o link 

da documentação utilizado para solução do atendimento; 

11.5.2 Os chamados de suporte para a equipe de atendimento são priorizados por nível de urgência de 

solução pelo usuário reclamante e revisado pela equipe técnica de atendimento, não podendo ter sua 

prioridade reduzida pela equipe da CONTRATADA, e, para a contratação atual, será avaliada como: 

11.5.2.1 Alta, para chamados classificados com a prioridade 1 ou pelas solicitações 

emergenciais da equipe de suporte presencial para solucionar problemas de usuários da alta gestão; 

11.5.2.2 Média, para chamados classificados com a prioridade 2; 

11.5.2.3 Normal, para chamados classificados com a prioridade 3; 

11.5.2.4 Baixa, para chamados classificados com a prioridade 4; 

11.5.3 Para efeito de classificação dos problemas de infraestrutura, a Central de Suporte da 

CONTRATADA, deverá registrar e classificar os problemas e falhas conforme nível de Severidade, 

nas seguintes condições; 

11.5.3.1 Severidade ALTA, para problemas que afetam de forma crítica os serviços de TI da 

CONTRATANTE, causando impactos significativos em seu desempenho, existindo ou não a parada 

dos serviços; 

11.5.3.2 Severidade MÉDIA, para problemas que não causam impacto significativo sobre a 

produtividade ou disponibilidade dos serviços de TI da CONTRATANTE; 

11.5.3.3 Severidade BAIXA, para problemas que exigem ações para esclarecimento de 

dúvidas, monitoração de serviços, execução ou acompanhamento de rotinas, relacionadas aos serviços 

de TI da CONTRATANTE; 

11.5.4 Para tratamento dos problemas classificados como de severidade ALTA, deverá atender as 

seguintes condições: 

11.5.4.1 A CONTRATADA deverá iniciar o suporte técnico imediatamente após abertura e 

promoverá um esforço concentrado, remotamente e/ou presencialmente, com vistas a aplicar as 

soluções necessárias em até 4 (quatro) horas, contadas a partir do início do atendimento; 

11.5.4.2 A CONTRATADA deverá efetuar a comunicação da CONTRATANTE, conforme 

plano de comunicação estabelecido, em até 30 (trinta) minutos da ocorrência do problema, para fins de 

acompanhamento da área responsável pela CONTRATANTE; 
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11.5.4.3 Se após as 4 (quatro) horas iniciais do atendimento o serviço não for restabelecido, a 

CONTRATADA obrigatoriamente deverá realizar o atendimento localmente, utilizando-se de todos os 

seus recursos especialistas nas ferramentas causadoras dos problemas; 

11.5.4.4 O atendimento aos problemas classificados como de severidade ALTA não poderá ser 

interrompido até a recuperação do funcionamento dos serviços e aplicações envolvidas, mesmo que se 

estenda por períodos diversos dos iniciados.  

11.5.4.5 Neste caso deverá haver o acompanhamento de responsável técnico da 

CONTRATANTE, para apoio administrativo e gerencial. 

11.5.4.6 Após restabelecimento do serviço e solução do problema, a CONTRATADA deverá 

confeccionar o “Relatório de Ocorrências Críticas”, relatando os fatos promotores e falhas detectadas, 

os efeitos provocados, as soluções e intervenções promovidas, os motivos causadores dos problemas, 

as sugestões e aplicabilidades necessárias para impedir a reincidência da falha e o “link” da 

documentação adotada. 

11.5.5 Para tratamento dos problemas classificados como de severidade MÉDIA, a CONTRATADA 

deverá atender as seguintes condições: 

11.5.5.1 A CONTRATADA deverá iniciar o suporte técnico em até 4 (quatro) horas após 

abertura e promoverá um esforço concentrado, remotamente e/ou presencialmente, com vistas a 

aplicar as soluções necessárias em até 8 (oito) horas, contadas a partir do início do atendimento; 

11.5.5.2 A CONTRATADA deverá efetuar a comunicação da CONTRATANTE, conforme 

plano de comunicação estabelecido, em até 60 (sessenta) minutos da ocorrência do problema, caso não 

seja solucionado neste tempo, para fins de acompanhamento da área responsável pela 

CONTRATANTE; 

11.5.5.3 Se após as 8 (oito) horas iniciais do atendimento não tiver sido restabelecido o serviço, 

a CONTRATADA obrigatoriamente deverá realizar o atendimento localmente, utilizando-se de todos 

os seus recursos especialistas nas ferramentas causadoras dos problemas; 

11.5.5.4 Após a correção e solução do problema, a CONTRATADA deverá efetivar o 

“Registro de Ocorrência”, relatando resumidamente as falhas detectadas e intervenções promovidas, 

para impedir a reincidência do problema e o “link” da documentação adotada; 

11.5.6 Para tratamento dos problemas classificados como de severidade BAIXA, a CONTRATADA 

deverá atender as seguintes condições: 

11.5.6.1 Iniciar o suporte técnico em até o primeiro dia útil seguinte à solicitação ou detecção 

da falha, com vistas a aplicar as soluções necessárias em até 2 (dois) dias úteis, contadas a partir do 

início do atendimento; 

11.5.6.2 Após a correção e solução do problema, a CONTRATADA deverá efetivar o 

“Registro de Ocorrência”, relatando resumidamente as falhas detectadas e intervenções promovidas, 

para impedir a reincidência do problema e o “link” da documentação adotada; 

11.5.7 Caso a documentação técnica adotada e utilizada para solução do problema não exista na base 

de conhecimento oficial da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá efetuar sua inserção 

atendendo todos os requisitos de fichamento adotados. 

11.5.8 Os problemas técnicos, classificados como de severidade MÉDIA, quando não solucionados 

no tempo definido, serão automaticamente escalados para nível de severidade ALTA, sendo que os 

prazos de atendimento e de solução do problema bem como percentuais de multas serão 
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automaticamente ajustados para o novo nível de severidade; 

11.5.9 Por necessidade de serviço, a CONTRATANTE poderá solicitar a escalação de problema para 

níveis superiores de severidade; 

11.5.10 Os prazos para solução dos problemas técnicos escalados passam a contar do início 

novamente. 

 

12. FONTE DE RECURSOS 

Os recursos para contratação de empresa prestadora de serviços de TI constantes nesse projeto serão 

os seguintes: 

FONTE DE RECURSO: 35.101.03.092.0016.2855, Fonte 100, Natureza 339040. 

 

13. LOCAL DO FORNECIMENTO DO OBJETO: 

A prestação dos serviços será realizada em local indicado pela DEFENSORIA. 

 

14. ESTIMATIVAS DE PREÇO 

O valor estimado da solução é de R$ 6.114.450,00 (seis milhões cento e quatorze mil quatrocentos 

e cinquenta reais) e foi composto por informações levantadas no mercado, conforme orçamentos de 

empresas especializadas e tabela de preços (anexo XII).  

 

15. VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ÍNDICES DE CORREÇÃO 

O Contrato deverá ter início de execução previsto na proposta, que não poderá ser superior a 30 dias 

da assinatura. 

O Contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses a contar da data definida para início de execução, 

podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de máximo definidos nos termos da Lei vigente.  

 

16. UNIDADE GESTORA DO CONTRATO 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ - DEFENSORIA será a gestora do 

contrato, devendo acompanhar a realização dos serviços, treinamento da equipe e a garantia do 

contrato, orientando, fiscalizando, interditando e intervindo, no seu exclusivo interesse, a fim de 

garantir o exato cumprimento das condições estabelecidas em contrato. 

 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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ANEXO III - DESCRIÇÃO DO LOTE/FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A licitação destina-se à contratação de serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e de Plataforma 

como Serviço (PaaS) em nuvem pública, bem como apoio à gestão de serviços a ambiente 

computacional e infraestrutura tecnológica, seus meios de comunicação, sistemas operacionais, apoio 

à desenvolvimento de sistemas e scripts, banco de dados, instalação, configuração e gerenciamento de 

equipamento e aplicativos, para execução das tarefas operacionais demandadas pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI, conforme descrito no Termo de Referência.  

LOTE ÚNICO   

Item 
Objeto de Contratação 

Unidade de 

referência 
Quantidade 

Custo 

Unitário 

Custo 

Total 

01 Prestação de serviços de 

Infraestrutura como Serviço 

(IaaS) e de Plataforma como 

Serviço (PaaS) em nuvem 

pública.  

USN 450.000   

02 Apoio em gestão de serviços 

de suporte tecnológico 

ambiente computacional e 

infraestrutura tecnológica, seus 

meios de comunicação, 

sistemas operacionais, banco 

de dados, instalação, 

configuração e gerenciamento 

de equipamento, para 

execução das tarefas 

operacionais demandadas pela 

DEFENSORIA, nos termos 

desse Edital. 

UST 35.000   

 

Valor Total por extenso:  

 A proposta a ser anexada no {PORTAL DE COMPRAS} pelo licitante quando da inserção do 

seu preço inicial não deverá conter nenhum identificação, sob pena de desclassificação.  

 Os dados de identificação da empresa somente deverão ser preenchidos e encaminhados pela 

empresa declarada vencedora, ou seja, após a fase de lances, quando da solicitação do envio da 

proposta ajustada pelo Pregoeiro.  

Local e data 

____________________________________________ 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV 

Quadro de Recursos da Área de Infraestrutura - RESUMIDO 

 

Princípios e Definições do Ambiente Computacional 

 

1. 1. PRINCÍPIOS 

1.1   A plataforma de hardware e software do ambiente computacional implantado e a metodologia 

para administração adotada visam atender, prioritariamente, os seguintes princípios: 

1.1.1 Escalabilidade, possibilitando o crescimento modular,  

1.1.2 Capacidade, viabilizando o gerenciamento de grandes volumes de dados e tabelas; 

1.1.3 Conectividade, permitindo o acesso aos dados por usuários internos e externos à 

DEFENSORIA e a CLOUD, a partir de protocolos de rede múltiplos; 

1.1.4 Desempenho, garantindo o acesso simultâneo de número expressivo de usuários da 

DEFENSORIA e de instalações externas; 

1.1.5 Disponibilidade, dotando o ambiente corporativo de um nível aceitável de tolerância a 

falhas; 

1.1.6 Continuidade, normatizando e divulgando as áreas responsáveis os procedimentos e 

processos de execução dos serviços, mediante documentação organizada e padronizada dos processos 

de execução dos serviços; 

1.1.7 Controle, efetuando registros de todos os problemas, alterações, implementações 

realizadas no ambiente computacional; 

1.1.8 Segurança, prevendo mecanismos de controle de acesso às informações e ferramentas 

que garantam a integridade, confidencialidade e confiabilidade dos dados; 

1.1.9 Governança, adequando todos os procedimentos, processos, documentações e execução 

de serviços em plena compatibilidade com as melhores práticas utilizadas pelo mercado ou com os 

modelos adotados pela DEFENSORIA.  

1.1.10 Proatividade, executando os procedimentos e manutenções proativas de forma a 

proporcionar mais estabilidade dos recursos disponibilizados. 

1.1.11 Eficiência, apresentando e aplicando a solução necessária para o problema detectado no 

menor prazo possível. 

1.1.12 Eficácia, aplicando e implementando recursos que promovam a estabilização dos 

serviços e de acordo com os processos e procedimentos adotados pela DEFENSORIA. 

1.1.13 Padronização, efetuando as atividades mediante documentação técnica detalhada quanto 

aos procedimentos de realização, modeladas conforme conhecimento técnico da equipe e 

fundamentada nas melhores práticas de mercado. 

 

1.2   PLATAFORMA DE SOFTWARE 

1.2.1 Sistemas Operacionais; 

1.2.2 Servidores / Clientes Web; 

1.2.3 SGBD’s (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados); 

1.2.4 Serviços de E-mail, Mensageria e Colaboração; 
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1.2.5 Linguagens de Desenvolvimento; 

1.2.6 Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento;  

1.2.7 Ferramentas de Backup; 

1.2.8 Serviços de Monitoramento; 

1.2.9 Gerência de Armazenamento; 

1.2.10 Solução de Antivírus / AntiSpyware / Firewall Cliente; 

1.2.11 Serviços de Rede: Internet, Email, Ftp Voip, Wireless, Storage, Antivírus, Firewall, filtro 

de conteúdo web, Antispam, Servidor de Arquivos, Active Directory, DNS, DHCP, VPN entre outros.  

1.2.12 Outros Softwares ou Serviços; 

 

1.3   PLATAFORMA DE HARDWARE 

1.3.1 Arquitetura de Servidores 

1.3.2 Equipamentos de Rede 

1.3.3 Servidores 

1.3.4 Storage 

1.3.5 Tape Library 

 

1.4   REDE 

1.4.1 Arquitetura 

1.4.2 Estrutura de rede para comunicação de dados  

1.4.3 Estrutura de servidores e softwares de gerenciamento  

1.4.4 Estrutura de clusterização, replicação e espelhamento 

1.4.5 Estrutura de armazenagem (SAN, NAS e DAS) 

1.4.6 Quadro de Estações de Trabalho com as seguintes características:  

Item Equipamento Quantidade 

1 Estações Convencionais  1200 

2 Estações Gráficas  50 

3 Notebooks  300 

4 Impressoras  250 
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ANEXO V 

Quadro Resumo da Tabela de Serviços 

*Válido apenas para os serviços técnicos especializados de gestão de ambiente computacional – 

item 2 da Tabela 01 

Item 

Único 
Resumo Geral    

1 Serviços Rotineiros    

2 Serviços de Suporte    

3 Serviços sob Demanda    

 TOTAL ANUAL    

 

Tipo da Demanda 

Tipo                    

(R- 

Rotineira,       

S - Suporte 

e        D – 

Demanda) 

Unidade Complexidade 

R001 Monitoramento de rotinas de Backup  R 
Dispositivo

/mês 
Baixa 

R002 
Monitoração do Ambiente de 

Infraestrutura 
R 

Dispositivo

/mês 
Baixa 

R003 Operação do Ambiente de Infraestrutura R 
Dispositivo

/mês 
Baixa 

R004 Administração usuário / login  R 
Por 

solicitação 
Baixa 

R005 Execução de Scripts  R 
Por 

solicitação 
Baixa 

R006 
Configuração de grupos de usuários e 

respectivos níveis de acesso  
R 

Por 

solicitação 
Baixa 

R007 
Disponibilidade e funcionamento dos 

bancos de dados corporativos  
R 

Dispositivo

/mês 
Baixa 

R008 Avaliar links de dados  R 
Por 

solicitação 
Baixa 

R009 
Criar/Alterar/Excluir acesso Internet por 

meio do Firewall  
R 

Por 

solicitação 
Intermediária 

R010 Análise/Corrigir Máquina infectadas  R 
Por 

solicitação 
Intermediária 

R011 
Gerar relatórios de todas as ferramentas 

e customizar  
R 

Dispositivo

/mês 
Baixa 

R012 Backup de Servidores e Serviços R Dispositivo Baixa 
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Corporativos  /mês 

R013 
Proteção e Segurança Contra Infecções 

nas Estações e Servidores  
R 

Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R014 
Atualização automática de softwares 

para as estações/desktops  
R 

Dispositivo

/mês 
Baixa 

R015 
Manutenção de Serviços de Acesso 

Remoto, Mensageria e Colaboração  
R 

Por 

solicitação 
Intermediária 

R016 Disponibilidade de servidores Linux  R 
Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R017 Disponibilidade de servidores Windows  R 
Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R018 
Disponibilidade e funcionamento das 

ferramentas de controle de segurança  
R 

Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R019 
Disponibilidade dos Serviços de 

Infraestrutura para Aplicações WEB  
R 

Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R020 
Disponibilidade da Infraestrutura de 

Rede  
R 

Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R021 

Disponibilidade dos Serviços de Suporte 

ao Atendimento de Usuários de 

Soluções de TI  

R 
Dispositivo

/mês 
Baixa 

R022 
Disponibilidade e funcionamento dos 

bancos de dados corporativos 
R 

Dispositivo

/mês 
Especialista 

R023 
Disponibilidade de correlacionadores de 

eventos e análise de falhas 
R 

Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R024 

Disponibilidade e funcionamento das 

ferramentas e equipamentos de 

arquivamento, armazenagem e controle 

de documentação. 

R 
Dispositivo

/mês 
Intermediária 

R025 

Prestar suporte técnico remoto, quando 

solicitado, para a recuperação de dados, 

averiguação de casos de lentidão, 

esclarecimento de dúvidas, correção de 

queries, etc.  

R 
Por 

solicitação 
Intermediária 

R026 

Desenvolvimento de relatórios 

gerenciais a partir de definições feitas 

pela coordenação, para extração de 

dados e construção de relatórios 

R 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S001 Criação de Banco de Dados  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S002 Erro na aplicação  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 
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S003 Restauração de backup  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S004 Efetuar Carga de Dados  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S005 Modelagem / Validação  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S006 Desenvolvimento de scripts S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S007 

Realização de carga dos dados dos 

modelos multidimensionais de 

DW/DM/BI  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S008 
Especificação dos modelos de consultas 

OLAP e relatórios gerenciais  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S009 
Elaboração de consultas OLAP e 

apresentação de relatórios gerenciais  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S010 

Elaboração de manuais e procedimentos 

de utilização dos serviços da TI 

Institucional, bem como o descritivo das 

transferências de conhecimento 

realizadas à Equipe Técnica  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S011 Tratamento de incidentes  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S012 
Instalação e Configuração de Banco de 

Dados 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S013 
Copiar arquivos para o ambiente de 

produção  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S014 Criação de ambiente  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S015 Diretórios - Liberar acesso a diretórios  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S016 Internet - Serviços  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S017 Pastas Públicas - Inclusão / Exclusão  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S018 Senhas - Inclusão/alteração/exclusão  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S019 
URL - Indisponível / Alteração / 

Desativação  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S020 
Usuários - Criação de novos usuários na 

rede  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S021 Criar/Alterar/Excluir acesso VPN  S Por Alta 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

106 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

solicitação 

S022 
Criar/Alterar/Excluir acesso regras de 

FireWall  
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S023 Verificar/corrigir Política de Antivírus  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S024 
Ambientes - Modificação / Criação / 

Exclusão  
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S025 Deploy - Homologação  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S026 Deploy - Produção  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S027 
Distribuir, substituir, realizar backup e 

configurações de aparelhos celulares  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S028 
Instalar, remanejar, bloquear e 

configurar ramais Voip  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S029 

Reconfigurar e efetuar manutenção 

corretiva nos aparelhos Voip, apoio aos 

usuários  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S030 Senha - Inclusão / Alteração  
S 

 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S031 
Instalação Física de Servidor Linux ou 

Windows 
S 

Por 

solicitação 
Alta 

S032 
Instalação Virtual de Servidor Linux ou 

Windows 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S033 Configuração de equipamentos de rede  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S034 Instalação de equipamentos de rede  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S035 
Geração de Consultas, Inventários e de 

Relatórios  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S036 Expansão de área em disco  S 
Por 

solicitação 
Alta 

S037 Manutenção preventiva dos servidores  S 
Dispositivo

/mês 
Intermediária 

S038 

Instalação de novos equipamentos ou 

remanejamentos dentro ou entre 

Datacenters   

S 
Por 

solicitação 
Alta 

S039  Ativar e conectar cabos de Rede  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S040 
Adicionar estação de trabalho ao 

domínio  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 
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S041 
Apoio a usuários em softwares de 

escritório  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S042 

Apoio a usuários na operação de 

sistemas institucionais do 

CONTRATANTE 

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S043 Apoio ao usuário para acesso a rede  S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S044 
Configuração de atalhos de desktop, 

aparência  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S045 
Configuração de correio eletrônico (e-

mail institucional)  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S046 Configuração de impressora  S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S047 
Configuração de notebooks/celular para 

acesso a rede wireless  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S048 
Dúvidas na utilização de Sistemas 

Operacionais  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S049 
Esclarecimento de dúvidas sobre uso do 

computador  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S050 
Problema de acesso a e-mail 

institucional  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S051 Problema de acesso à rede  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S052 
Criar / modificar política de backup / 

Realizar Backup 
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S053 
Realizar Backup de arquivos e dados em 

servidores  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S054 
Abertura de chamados para fornecedores 

de equipamentos  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S055 
Substituir, fazer backup, configurar 

celulares  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S056 

Identificação, substituição, 

remanejamento, testes de assessórios e 

periféricos.  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S057 
Manutenção dependente do fornecedor 

do produto  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S058 
Montar/instalar equipamentos e 

periféricos (notebook e datashow)  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S059 Cópia em CD ou DVD  S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S060 Atualização de Sistema Operacional e S Por Intermediária 
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Antivírus  solicitação 

S061 
Instalação de sistemas e software 

institucionais  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S062 
Instalação/Reinstalação para resoluções 

de problemas  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S063 Manutenção de Sistema Operacional  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S064 
Reinstalação de Sistema Operacional / 

Software  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S065 
Videoconferência e Webconferência - 

Montagem de equipamentos.  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S066 
Videoconferência e Webconferência - 

Operação e suporte  
S 

Por 

solicitação 
Alta 

S067 
Criação de novas tablespaces para carga 

dos bancos de dados  
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S068 

Elaboração e atualização de um manual 

técnico para a instalação dos bancos de 

dados  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S069 

Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts para conferência da 

carga de dados  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S070 

Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts para identificação de 

duplicidade nos cadastros  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S071 
Criação de escopos no DHCP e zonas 

DNS 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S072 Atualização de Drivers S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S073 Conexão de host a SAN S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S074 
Desligamento e Reativação total dos 

equipamentos do Datacenter 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S075 
Alteração ou configuração de 

parâmetros dos serviços corporativos 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S076 Administração do ambiente virtualizado  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S077 
Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts   
S 

Por 

solicitação 
Alta 

S078 

Análise de desempenho e 

recomendações práticas para o ambiente 

virtualizado 

S 
Por 

solicitação 
Especialista 
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S079 

Geração de scripts nas linguagens 

existentes no CONTRATANTE para 

encontrar possíveis erros e 

inconsistências dos dados  

S 
Por 

solicitação 
Alta 

S080 
Sustentação de ambiente de produção, 

homologação e testes. 
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S081 

Desenvolvimento de métodos para 

melhoria do desempenho do banco de 

dados e facilitadores de consultas para 

os usuários.  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S082 

Desenvolvimento de scripts para 

geração de relatórios para atendimento 

de demandas por informações.  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S083 

Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts para extração de 

informações do Banco de Dados de 

complexidade Alta  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S084 

Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts para extração de 

informações do Banco de Dados  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S085 

Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts para o cálculo de 

indicadores  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S086 

Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts para análise e 

verificação das variáveis do banco de 

dados e suas séries históricas com o 

objetivo de verificar, aprimorar e 

ampliar as críticas de consistências 

implementadas nos sistemas do 

CONTRATANTE.  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

D001 Tunning Banco + SO  D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D002 
Verificar/Implantar/Corrigir Política 

Antispam  
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D003 Continuidade Redundância  D 
Dispositivo

/mês 
Especialista 

D004 

Desenvolvimento e manutenção de 

programas/scripts para verificação da 

base de Dados 

D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D005 Análise técnica de novas ferramentas D Por Especialista 
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tecnológicas. solicitação 

D006 
Proposição de diretrizes e políticas na 

área de TI. 
D 

Por 

solicitação 
Alta 

D007 
Apoio na elaboração de pareceres e 

notas técnicas. 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D008 Remoção de softwares D 
Por 

solicitação 
Intermediaria 

D009 
Digitalização de Processos 

Administrativos e judiciários 
D 

Por 

solicitação 
Intermediaria 

D010 Análise de desempenho de ambientes D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D011 
Estudo de ambiente para proposta de 

implementação de mudança 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D012 
Montar configuração de cluster (ativo-

ativo ou ativo-passivo) 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D013 
Análise de performance, parametrização, 

testes e homologações de softwares. 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D014 
Arquitetura de Solução  

Cloud 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D015 
Configuração de Filtro Firewall (NACL, 

WAF, InBound/OutBound) em cloud 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D016 Configuração de rede virtual em cloud D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D017 Configuração de IP de público em cloud D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D018 
Configuração de balanceador de carga 

em cloud  
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D019 
Migração de ambientes  

Em cloud 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D020 Implantação de Site Recovery  D 
Por 

solicitação 
Especialista 
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ANEXO VI 

Lista de Tarefas que Exigem Recursos Certificados 

 

Tipo da Demanda 
Tipo de Certificação 

(mínimo) 

R009 Criar/Alterar/Excluir acesso Internet por meio do Firewall  
Certificação na ferramenta de 

firewall utilizada. 

R010 Análise/Corrigir Máquina infectadas  
Certificação na ferramenta de 

antimalware utilizada. 

R013 
Proteção e Segurança Contra Infecções nas Estações e 

Servidores  

Certificação na ferramenta de 

antimalware utilizada. 

R016 Disponibilidade de servidores Linux  
Certificação no sistema 

operacional utilizado 

R017 Disponibilidade de servidores Windows  
Certificação no sistema 

operacional utilizado 

R018 
Disponibilidade e funcionamento das ferramentas de controle 

de segurança  

Certificação na ferramenta de 

controle de segurança utilizada 

R023 
Disponibilidade de correlacionadores de eventos e análise de 

falhas 

Certificação no sistema 

operacional utilizado 

R025 

Prestar suporte técnico remoto, quando solicitado, para a 

recuperação de dados, averiguação de casos de lentidão, 

esclarecimento de dúvidas, correção de queries, etc.  

Certificação no sistema 

operacional utilizado 

R026 

Desenvolvimento de relatórios gerenciais a partir de definições 

feitas pela coordenação, para extração de dados e construção 

de relatórios 

Certificação na metodologia de 

gestão de TI utilizada 

S001 Criação de Banco de Dados  
Certificação na ferramenta de 

banco de dados utilizada 

S003 Restauração de backup  

Certificação ou treinamento 

oficial na ferramenta de 

backup utilizada 

S010 

Elaboração de manuais e procedimentos de utilização dos 

serviços da TI Institucional, bem como o descritivo das 

transferências de conhecimento realizadas à Equipe Técnica  

Certificação na metodologia de 

gestão de TI utilizada 

S012 Instalação e Configuração de Banco de Dados 
Certificação na ferramenta de 

banco de dados utilizada 

S014 Criação de ambiente  
Certificação no sistema 

operacional utilizado 

S022 Criar/Alterar/Excluir acesso regras de Firewall  
Certificação na ferramenta de 

firewall utilizada. 

S023 Verificar/corrigir Política de Antivírus  Certificação na ferramenta de 
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antimalware utilizada. 

S031 Instalação Física de Servidor Linux ou Windows 
Certificação no sistema 

operacional utilizado 

S032 Instalação Virtual de Servidor Linux ou Windows 
Certificação no sistema 

operacional utilizado 

S035 Geração de Consultas, Inventários e de Relatórios  
Certificação na metodologia de 

gestão de TI utilizada 

S036 Expansão de área em disco  
Certificação no sistema 

operacional utilizado 

S037 Manutenção preventiva dos servidores  
Certificação no sistema 

operacional utilizado 

S038 
Instalação de novos equipamentos ou remanejamentos dentro 

ou entre Datacenters   

Certificação no sistema 

operacional utilizado 

S052 Criar / modificar política de backup / Realizar Backup 
Certificação na ferramenta de 

backup utilizada 

S053 Realizar Backup de arquivos e dados em servidores  
Certificação na ferramenta de 

backup utilizada 

S067 Criação de novas tablespaces para carga dos bancos de dados  
Certificação na ferramenta de 

banco de dados utilizada 

S076 Administração do ambiente virtualizado  
Certificação na ferramenta de 

virtualização utilizada 

S078 
Análise de desempenho e recomendações práticas para o 

ambiente virtualizado 

Certificação na ferramenta de 

virtualização utilizada 

S081 
Desenvolvimento de métodos para melhoria do desempenho do 

banco de dados e facilitadores de consultas para os usuários.  

Certificação na ferramenta de 

banco de dados utilizada 

D001 Tunning Banco + SO  

Certificação na ferramenta de 

banco de dados e sistema 

operacional utilizada 

D002 Verificar/Implantar/Corrigir Política Antispam  
Certificação na ferramenta de 

antispam utilizada 

D014 
Arquitetura de Solução  

Cloud 

Certificação de administração 

de cloud – provedor de serviço 

que será utilizado. 

D015 
Configuração de Filtro Firewall (NACL, WAF, 

InBound/OutBound) em cloud 

Certificação na ferramenta de 

firewall utilizada. 

D016 Configuração de rede virtual em cloud 

Certificação de administração 

de cloud – provedor de serviço 

que será utilizado. 

D017 Configuração de IP de público em cloud 

Certificação de administração 

de cloud – provedor de serviço 

que será utilizado. 
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D018 Configuração de balanceador de carga em cloud  

Certificação de administração 

de cloud – provedor de serviço 

que será utilizado. 

D019 
Migração de ambientes  

Em cloud 

Certificação de administração 

de cloud – provedor de serviço 

que será utilizado. 

D020 Implantação de Site Recovery  
Certificação de gerenciamento 

de projetos 
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ANEXO VII 

Modelo de Relatório Mensal de Serviços 

 

RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS 

RESULTADOS GLOBAIS 

Contrato Número: _____/20___ 

Contratada: 

Período de Validação: 

 

 

Histórico 

 

Quantidade 

USN 

 

Quantidade 

UST 

 

Valor Financeiro 

R$ 

Saldo Total Previsto    

Total de UST e 

USN previstas no 

Período 

   

Total de UST e 

USN aprovadas no 

Período 

   

 

Lista de Ordens de Serviços atestadas no Período 

Serviços de Nuvem, item 1 

OS Tarefa 
USN 

Prevista 

USN 

Realizada 

USN 

Glosada 

USN 

Total 

Valor 

Autorizado 

R$ 

       

       

       

TOTAL DAS 

O.S. 
     

QUALIDADE      

TOTAL 

ATESTE 
     

 

Lista de Ordens de Serviços Atestadas no Período 

Serviços técnicos especializados para Cloud – item 2 

OS Tarefa 
UST 

Previstas 

UST 

Realizadas 

UST 

Glosadas 

UST 

Total 

Valor 

Autorizado 

R$ 
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TOTAL DAS 

O.S. 
     

QUALIDADE      

TOTAL 

ATESTE 
     

 

Análise de Desempenho de Qualidade do Contrato 

Glosas de Qualidade Aplicadas 
Nº de 

Ocorrências 

% 

Aplicado 

UST 

Glosadas 

1.     

2.     

 

APROVAÇÃO DO FISCAL 

Ao Gestor do Contrato: 

Após conferência e aplicação das glosas cabíveis, encaminho-lhe a consolidação mensal, em duas 

vias, e demais documentos para o ateste final, encaminhando uma cópia deste Relatório ao 

Preposto para emissão da nota fiscal e a outra com os documentos anexados para a Área 

Financeira. 

Fiscal do Contrato 

Carimbo/Data 

 

ATESTE DO FISCAL 

Ao Preposto: 

Atesto e aprovo os valores e quantitativos acima especificados e solicito a emissão da Nota 

Fiscal, nos parâmetros do presente relatório para que seja efetuado o pagamento. Caso não 

concorde com os valores descontados por razão de glosas, deverá encaminhar recurso com 

exposição das razões para a XXXXXXXXXXXXXXX, a quem caberá a decisão final. 

 

Gestor do Contrato 

Carimbo/Data 
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ANEXO VIII 

 

Modelo de Ordem de Serviço (serviços de nuvem, itens 1 e 2) 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX 

ORDEM DE ABERTURA DE 

CHAMADO 

Contrato nº XX/XXXX 

OS-AAAA-XXX 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/PRODUTOS, INCLUINDO O QUE SERÁ E O QUE NÃO SERÁ 

EXIGIDO 

2. SERVIÇOS E QUANTIDADES DE USNs 

Numeração Serviços Quantidade 

de USNs 

   

   

   

3. SERVIÇOS E QUANTIDADES DE USTs 

Item Complexid

ade 

Descrição do Serviços Quantidade de USTs 

    

    

    

4. PRAZO PARA EXECUÇÃO 

Data e hora de início Data e hora de término 

  

 

Xxxxxxxxxxxxxx, ____________________de  20___ 

 

 

 
Responsável técnico da empresa Empresa 

xxxxxxxxxx 

 

 

 
Responsável técnico Xxxxxxxxxxxxxx 
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Modelos de Ordens de Serviços –  

Serviços de gestão de ambiente computacional 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº  

Contrato Número 

Contratada 

TAREFA:  

Execução Início:   

Execução Final:    

 

Área Requisitante: Tipo: ROTINEIRA 

Custo Previsto em UST(ou USN):  

 

Tarefa/Demanda: Objetivo: 

 

LISTA DE ATIVIDADES 

Item 
Comple-

xidade* 
Atividade 

Custo 

Total 

    

    

    

    

  TOTAL PREVISTO PARA A OS    0 

(*) Baixa; Intermediária; Mediana; Alta; Especialista 

 

RESULTADOS ESPERADOS E NÍVEIS 

MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGIDOS 
LIMITES GLOSA 

LIMITE 

GLOSA 

    

    

 

PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES 

 

 

 

Solicitação Autorização 

Solicitante dos Serviços 

Carimbo/Data 

Gestor Operacional do Contrato 

Carimbo/Data 

Aprovação Execução 

Gestor do Contrato 

Carimbo/Data 

Preposto da Contratada 

Carimbo/Data 
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ANEXO IX 

 

Acordo Mínimo de Nível de Serviços 

 

O presente documento estabelece critérios mínimos a serem exigidos da empresa 

CONTRATADA no tocante aos serviços prestados para a CONTRATANTE.  

 

1. Objetivo 

Definição de indicadores e metas para avaliação de serviços críticos relativos ao monitoramento e 

manutenção do ambiente de produção, atendimento a chamados técnicos e resolução de 

problemas, mantendo os níveis de qualidade previstos pelo Plano Diretor de Informática da 

DEFENSORIA. 

 

2. Premissas e Responsabilidades 

 As partes envolvidas providenciarão em até 60 (sessenta) dias, a partir da vigência do contrato, 

as customizações para que os aplicativos de monitoramento e gerenciamento do ambiente de 

produção gerem os relatórios necessários para a avaliação dos indicadores propostos neste anexo. 

 A CONTRATADA deverá registrar o tempo de espera por chamados ou suporte que 

dependam de fatores dos quais não detém o controle, como  informações de outros setores do 

CONTRATANTE, parada programada do ambiente de produção por determinação do gestor. 

 As alterações que forem aprovadas de comum acordo deverão ser registradas em documento à 

parte, assinado pelas partes, e anexado a este documento principal. 

 Caso a CONTRATADA não cumpra a meta estabelecida no mês, será gerada uma ocorrência 

e aplicadas as glosas previstas por cada item, mesmo em casos de reincidência.  

 Nos casos em que não forem atingidas as metas causando prejuízo à CONTRATANTE, em 

virtude de eventuais paradas dos serviços críticos, será sugerida a aplicação de penalidades 

administrativas à empresa. 

 As glosas previstas para cada indicador, se atingidas o seu limite máximo, além de aplicadas 

diretamente pelo gestor do contrato, deverão ser encaminhadas para a Administração do 

CONTRATANTE que iniciará o processo de penalização e multa previstas na cláusula contratual. 

 

Indicadores de Nível de Serviço 

 Serviços Críticos. Sistemas de Saúde, Recursos Humanos e Administrativos, Acesso Web, 

Serviço de Mensageria, armazenagem corporativa, Backup e Restore, Servidores de Arquivos e 

Ambiente de Virtualização. 

 Ferramentas de Controle. Ferramenta de monitoramento, Controle de Mudanças e outros. 

DISPONIBILIDADE 

01 

Indicador Disponibilidade dos Serviços Críticos (Mensal) 

Descrição 

Os serviços considerados críticos e quaisquer outros que dêem 

suporte a eles deverão permanecer disponíveis para uso, em regime 

24x7, desconsiderando as manutenções programadas. 
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Medição 

O acompanhamento será feito através das ferramentas disponíveis, 

utilizadas pela CONTRATANTE ou por outras ferramentas que 

venham a ser implementadas em comum acordo com a 

CONTRATADA. 

Cálculo:  

HIT) - HMP -  HTP (

HIP) - HIT - HMP  (HTP*100 

 

Meta 95,70% de disponibilidade 

Ocorrência Não cumprimento da disponibilidade estabelecida 

Glosa 

0,5% (meio por cento) para cada décimo percentual ou fração menor 

que a meta definida até o limite de 95,70%; 

1% (um por cento) para cada décimo percentual ou fração menor que 

a meta definida entre o limite de 95,69% até de 95,70%, cumulativo 

com o primeiro percentual; 

1,5% (um e meio por cento) para cada décimo percentual ou fração 

menor que a meta definida abaixo do limite de 95,69%, cumulativo 

com os dois critérios acima, até o limite de 95,00%. 

 

HTP – Horas Totais no Período = Dias do Mês x Horas Dias; HMP – Horas de Manutenção 

Preventiva; HIP – Horas Indisponíveis no Mês; HIT – Horas Indisponíveis causadas por 

Terceiros 

 

 Análise Proativa. Deverão ser analisados em tempo real os desempenhos dos serviços críticos 

inserindo as manutenções e os suportes necessários de maneira a proporcionar a continuidade e 

disponibilidade dos serviços. Diariamente deverão ser analisados os registros internos dos 

hardwares e softwares para avaliação e detecção de intervenções necessárias, submetendo-os à 

CONTRATANTE para programação das intervenções que permitirem agendamento. 

 

 Intervenção Proativa. É obrigação da CONTRATADA efetuar as intervenções necessárias 

em tempo de produção para sanar os erros apresentados nesta fase e  que sejam de sua 

competência. Se as intervenções propostas forem para melhoria de desempenho ou 

compatibilização de ambiente e permitirem agendamento deverão ser submetidas para aprovação 

da CONTRATANTE antes de execução. 

 

PROATIVIDADE 

02 Indicador Supervisão e intervenção proativa (Mensal) 
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Descrição 

A manutenção proativa visa detectar com antecedência os 

possíveis problemas que possam vir a ocorrer devido à 

necessidade de suporte, como aplicação de “patches”, 

correções de drivers, ou algum outro dispositivo que possa 

impactar no desempenho ou disponibilidade dos Sistemas 

Monitorados pela CONTRATADA, podendo ser 

visualizados mediante acompanhamento e análise diária de 

desempenho e produção dos recursos. 

Medição 

O acompanhamento será feito através das ferramentas 

disponíveis, utilizadas pela CONTRATANTE ou por outras 

ferramentas que venham a ser implementadas em comum 

acordo com a CONTRATADA. Outras fontes de análise e 

acompanhamento são os logs dos servidores e dos serviços. 

O resultado das ocorrências será analisado diariamente pelo 

CONTRATANTE e classificadas conforme definição da 

correção aplicada. 

Meta Número de incidente por falta de proatividade <= 10. 

Ocorrência Número superior à quantidade permitida (10 incidentes) 

Glosa 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada incidente 

superior à meta definida até o limite de 10 incidentes; 

1% (um por cento) para cada incidente superior a 11 até o 

limite de 20 incidentes; 

1,5% (um e meio por cento) para cada incidente superior a 

21 até o limite de 30 incidentes. 

 

 Abrangência dos Incidentes. Serão computados para o indicador de incidentes todas as 

ocorrências e falhas ligadas com os serviços críticos, inclusive os não ligados diretamente, como 

cabeamento, controle de acesso, guarda de softwares e mídias, mas que, durante a análise, refletir 

como fatores causadores da incidência por culpa da CONTRATADA. 

 Responsabilização. Não deverão ser computadas as falhas que tiveram seus fatores 

causadores por intervenções ou atos provocados por outros prestadores ou equipe da 

CONTRATANTE com ação imediata e que não permitiram análises e ações proativas por parte 

da CONTRATADA. 

 

INCIDENTES 

03 

Indicador Incidentes que paralisem serviços críticos (Mensal) 

Descrição 

Medir a quantidade de ocorrências de Incidentes causados pela 

CONTRATADA em equipamentos e serviços que tenham impacto 

nos serviços críticos. 
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Medição 

O acompanhamento será feito pela área responsável pelo serviço 

ou pelo Fiscal do CONTRATANTE que registrará a ocorrência 

via e-mail para a caixa postal Indicadores e Metas, assunto 

“incidentes”, e/ou na base de dados Livro de Registro de 

Ocorrências. 

O registro deverá conter as causas do incidente, informando o fato 

causador, sendo considerados fator de medição os de erro 

operacional da CONTRATADA ou os causados por falta de ação 

proativa comprovadas pelos relatórios modelados. 

Meta Número de incidentes <= 10. 

Ocorrência Número superior à quantidade permitida (10 incidente) 

Glosa 

2% (dois por cento) para cada incidente superior a meta até o 

limite de 10 incidentes; 

3% (três por cento) para cada incidente superior a 11 até o limite 

de 20 incidentes; 

5% (cinco por cento) para cada incidente superior a 21 até o limite 

de 30 incidentes. 

 

 Objetivo do Plano de Comunicação.  Informar às Áreas responsáveis pelos serviços das 

falhas e erros funcionais dos serviços corporativos, e comunicar aos gestores quando as falhas se 

tratarem de serviços críticos. A comunicação deverá ser feita por SMS ou por meio telefônico 

dentro dos prazos previstos na Matriz de Comunicação. 

 Matriz de Comunicação. Define os setores a ser notificados conforme tipo de serviço, tempo 

máximo de espera, regras e padronização das mensagens, assim como a agenda de comunicação. 

A matriz deverá ser revisada mensalmente pela CONTRATADA, devendo estar atualizada 

quanto aos serviços e gestores a serem comunicados. 

 

COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES 

04 

Indicador 
Número de falhas na notificação de incidências, erros funcionais, 

quedas de serviços e instabilidade dos recursos (Mensal) 

Descrição 

Medir a quantidade de falhas quando da notificação de incidentes, 

erros funcionais, quedas de serviços e instabilidade dos recursos 

em produção para as equipes do CONTRATANTE. 
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Medição 

O acompanhamento será feito pelo Representante da 

CONTRATANTE o qual será notificado via SMS, e/ou para 

aparelhos celulares, conforme definido na Matriz de Comunicação 

em contraposição com as Ferramentas de Controle. 

Falhas graves, como paralisação total dos sistemas considerados 

críticos, deverão ser notificadas em no máximo 30 (trinta) 

minutos. 

O registro deverá ser feito pela área responsável ou Fiscal da 

CONTRATANTE no Livro de Ocorrências, sob o título de “Plano 

de Comunicação” e encaminhado aos gestores para 

acompanhamento e controle. 

Meta Número de incidentes não notificados no mês <= 10. 

Ocorrência Número superior à quantidade permitida (10 notificações) 

Glosa 

0,5% (meio por cento) para cada falha de notificação superior a 

meta até o limite de 10 ocorrências; 

1% (um por cento) para cada falha de notificação superior a 11 até 

o limite de 20 ocorrências; 

2% (dois por cento) para cada falha de notificação superior a 21 

até o limite de 30 ocorrências. 

 

 Prazo para execução das demandas.  Os prazos para execução das demandas, quando 

previstos em Ordens de Serviços, serão definidos em acordo com a CONTRATADA. Em casos 

emergenciais e de interesse da CONTRATANTE poderá ser necessário a utilização de recursos 

extras da CONTRATADA para atendimento. 

 Definição de prazos.  A definição de tempo para execução será feita de forma a atender os 

padrões de qualidade Certificados, a janela disponível para manutenções e as condições 

contratuais da prestação dos serviços. 

 Novas demandas.  Para execução de novas demandas que promovam readaptação dos 

recursos técnicos da CONTRATADA, deverão ser previstos um prazo mínimo para o 

reenquadramento da mesma.  

 

EXECUÇÃO DE DEMANDAS 

05 

Indicador Atraso no Prazo de Entrega de Serviços (Mensal) 

Descrição 

Medir o número de atrasos na  execução das demandas de 

serviços, a  falta de fechamento de chamados e solicitações 

emergenciais definidas pelo CONTRATANTE, bem como dos 

serviços executados e entregues fora do prazo pela 

CONTRATADA. 
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Medição 

O acompanhamento será feito pelo Representante da 

CONTRATANTE através do processo  de Requisição de 

Mudanças, Livro de Registro de Ocorrências, Solicitação de 

Serviços, Sistemas de Controle de Chamados ou das próprias 

Ordens de Serviços. 

Meta Número de atrasos <= 10. 

Ocorrência Número superior à quantidade permitida (10 atrasos) 

Glosa 

0,5% (meio por cento) para cada falha de notificação superior a 

meta até o limite de 10 ocorrências; 

1% (um por cento) para cada falha de notificação superior a 11 até 

o limite de 20 ocorrências; 

2% (dois por cento) para cada falha de notificação superior a 21 

até o limite de 30 ocorrências. 

 

 Recovery de Serviços.  São considerados para o indicador as manutenções programadas ou 

emergenciais que necessitem de paralisação dos serviços com restabelecimento posterior. São 

atividades como de migração de servidores, expansão de discos, etc. 

 Consideração de Prazos.  Os prazos definidos para execução serão definidos com a 

CONTRATADA e/ou considerados pelos históricos de serviços semelhantes. 

 

RECOVERY DE SERVIÇOS 

06 

Indicador Número de atrasos para o restabelecimento de serviços (Mensal) 

Descrição 

Mede o número de vezes que um determinado serviço foi 

restabelecido em tempo maior que o máximo estabelecido (MTTR 

– “mean time to recovery”). 

No caso de sistemas e hardwares que possuam contrato de 

manutenção com terceiros, deverá ser aberto chamado junto à 

empresa responsável pela solução e o prazo para resolução do 

problema só voltará a ser contabilizado após a empresa contratada 

encerrar o chamado. Nestes casos a CONTRATADA deverá abrir 

o chamado, em no máximo, 04 (quatro) hora de indisponibilidade 

do serviço, quando essa ocorrer fora do horário de produção e, em 

no máximo, 02 (duas) horas, quando em horário normal de 

produção. 

Medição 

O acompanhamento será feito pelo Representante do 

CONTRATANTE que receberá via SMS ou telefone celular 

(conforme plano de comunicação) às notificações de falha e de 

retorno dos serviços, e mediante registro da ocorrência em livro 

para esse fim, além de outras ferramentas de monitoração 

disponíveis. 

MTTR = (TF-TI) – (TT + TR) 
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Meta 
MTTR mensal de no máximo 4 horas em relação aos serviços de 

responsabilidade da CONTRATADA 

Ocorrência 
Ocorrência máxima de dois eventos cujos valores de MTTR sejam 

superiores há 10 horas 

Glosa 

0,5% (meio por cento) para cada falha de notificação superior a 

meta até o limite de 10 ocorrências; 

1% (um por cento) para cada falha de notificação superior a 11 até 

o limite de 20 ocorrências; 

2% (dois por cento) para cada falha de notificação superior a 21 

até o limite de 30 ocorrências. 

TF – Hora Final de Disponibilização do Serviço; TI – Hora Inicial da Manutenção;  TT – 

Tempo Destinado ao Suporte de Terceiros;  TR – Tempo de Previsto para Realização do 

Serviço 

 

3. Considerações Gerais 

 

 Período de Validação dos Indicadores (PV = HD x DM). Os indicadores serão medidos, 

avaliados e calculados a cada mês de vigência do Contrato, considerando as 24 horas diárias e o 

total de dias em cada mês avaliado. 

 Percentual máximo de glosas (20%). A soma total das glosas aplicadas no acordo de 

qualidade não deverá ser superior a 20% (vinte por cento). Caso seja superado este limite, aplicar-

se-á a glosa máxima permitida devendo o Gestor do contrato encaminhar o relatório de 

ocorrências para a administração da Contratada com o objetivo de aplicação das sanções 

administrativas previstas. 

Novos serviços críticos. Para inclusão de novos serviços críticos no acordo deverá a 

CONTRATANTE conceder um prazo de 60 (sessenta) dias para a CONTRATADA readequar 

seus procedimentos de execução. 
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ANEXO X 

 

MODELO ATESTADO DE VISTORIA OU DISPENSA DE VISTORIA  

 

 

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº XXX/2022, que tomei conhecimento 

de todas as informações necessárias para a identificação dos serviços licitados, bem como 

vistoriei os equipamentos e ambientes em que serão prestados os serviços, tomei conhecimento e 

cumpri as exigências expressas no Edital, tendo sido sanada pela equipe técnica da 

DEFENSORIA todas as dúvidas que porventura foram por mim questionadas e que marquei de 

próprio punho os itens abaixo. 

  
Visitei os locais de realização dos serviços, como Datacenter, ativos de redes, 

dutos de cabeamento, periféricos de apoio e setores de demanda e aprovação. 

  
Vistoriei o ambiente de trabalho destinado para execução dos serviços, e os 

recursos materiais disponibilizados para a equipe contratada. 

  
Conheci os modelos e quantidades de equipamentos hardwares e periféricos 

objeto dos serviços 

  
Tomei conhecimento dos principais softwares, aplicativos e ferramentas 

auxiliares em utilização nos computadores servidores e estações de trabalho. 

  
Tomei conhecimento dos procedimentos adotados, documentação existente, 

modelos de acompanhamento, certificações existentes, recomendações e 

normatizações da Organização. 

  
Vistoriei o ambiente de monitoramento e ferramentas de software para 

acompanhamento de disponibilidade e desempenho dos recursos de TI. 

  
Estou ciente do grau de dificuldade e a devida especialização necessária para a 

execução dos serviços a serem contratados. 

  
Foram esclarecidas todas as minhas perguntas de modelagem, padronização e 

características técnicas adotadas pelo Contratante. 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxx,      /       /20___. 

 

_________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO / REPRESENTANTE DA 

FIRMA 

 

__________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA XXXXXXXXXXXXXX 
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MODELO ATESTADO DE VISTORIA OU DISPENSA DE VISTORIA  

 

MODELO DISPENSA DE VISTORIA  

 

A empresa,_______________________ CNPJ ___________________ , por intermédio do (a) 

Senhor (a) _____________________________________________, indicado expressamente 

como seu representante legal, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do 

presente Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital 

do Pregão Nº______/20__.  

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes e que por 

liberalidade, optamos pela não realização da vistoria, assumindo inteiramente a responsabilidade 

ou consequência por esta decisão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 

presente procedimento licitatório. Por fim, declaro que me foi dado acesso às dependências dos 

equipamentos XXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXX - 

XXXXXXXXXXXXXXX, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por 

ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações prestadas no Termo de 

Referência e no Edital. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX ____ de ____________de 2022 

 

 

____________________________________ 

Declarante (Nome completo) 

CPF:  
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ANEXO XI 

 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO 

 

A XXXXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX,, 

XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº , doravante denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo  de XXXXXXXXXXXXXXX, Senhor XXXXXXXXXXXXXX, portador 

do RG nº. ___________  e do CPF nº. _____________________, residente e domiciliado nesta 

Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e <NOME DA EMPRESA>, inscrita no 

CNPJ/MF no <CNPJ>, com endereço na <endereço completo>, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio <ou diretor ou procurador>, Sr. <nome do 

representante>, <nacionalidade>, CPF no <CPF>, residente e domiciliado na <localidade de 

domicílio>, firmam o presente ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMACAO, 

decorrente da realização de acesso a informações CONFIDENCIAIS da CONTRATADA, que entra 

em vigor neste dia ____ de _____________ de  2022 e é regido mediante as cláusulas e condições 

seguintes:  

 

1. DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

Para fins do presente Acordo, são consideradas INFORMACOES SIGILOSAS, os documentos e 

informações transmitidos pela CONTRATANTE e recebidos pela CONTRATADA através de seus 

diretores, sócios, administradores, empregados, prestadores de serviço, prepostos, subcontratados ou 

quaisquer representantes. Tais documentos e informações não se limitam, mas poderão constar de 

dados digitais, desenhos, relatórios, estudos, materiais, produtos, tecnologia, programas de 

computador, especificações, manuais, planos de negócio, informações financeiras, e outras 

informações submetidas oralmente, por escrito ou qualquer outro tipo de mídia. Adicionalmente, a 

expressão INFORMACOES SIGILOSAS inclui toda informação que a CONTRATADA possa obter 

através da simples visita as instalações da CONTRATANTE.  

 

2. DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Para fins do presente Acordo, não serão consideradas INFORMACOES SIGILOSAS as que:  

2.1 São ou tornaram-se públicas sem ter havido a violação deste Acordo pela CONTRATADA;  

2.2 Eram conhecidas pela CONTRATADA, comprovadas por registros escritos em posse da mesma, 

antes do recebimento delas pela CONTRATANTE;  

2.3 Foram desenvolvidas pela CONTRATADA sem o uso de quaisquer INFORMACOES 

SIGILOSAS; 

2.4 Venham a ser reveladas pela CONTRATADA quando obrigada por qualquer entidade 

governamental jurisdicionalmente competente;  

2.4.1 Tão logo inquirida a revelar as informações, a CONTRATADA deverá informar imediatamente, 

por escrito, a CONTRATANTE, para que este requeira medida cautelar ou outro recurso legal 

apropriado;  

2.4.2 A CONTRATADA deverá revelar tão somente as informações que forem legalmente exigidas;  
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3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Consiste nas obrigações da CONTRATADA:  

3.1 Garantir que as Informações Confidenciais serão utilizadas apenas para os propósitos do contrato 

no <número do contrato>, e que serão divulgadas apenas para seus diretores, sócios, administradores, 

empregados, prestadores de serviço, prepostos ou quaisquer representantes, respeitando o princípio do 

privilégio mínimo;  

3.2 Não divulgar, publicar, ou de qualquer forma revelar qualquer INFORMACAO SIGILOSA 

recebida através da CONTRATANTE para qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, sem previa autorização escrita da CONTRATANTE;  

3.3 Garantir que qualquer INFORMACAO SIGILOSA fornecida por meio tangível não deve ser 

duplicada pela CONTRATADA exceto para os propósitos descritos neste acordo;  

3.4 A pedido da CONTRATANTE, retornar a ele todas as INFORMACOES SIGILOSAS recebidas 

de forma escrita ou tangível, incluindo copias, reproduções ou outra mídia contendo tais informações, 

dentro de um período máximo de 10 (dez) dias após o pedido;  

3.4.1 Como opção para CONTRATADA, em comum acordo com a CONTRATANTE, quaisquer 

documentos ou outras mídias possuídas pela CONTRATADA contendo INFORMACOES 

SIGILOSAS podem ser destruídas por ela;  

3.4.1.1 A destruição de documentos em papel deverá seguir recomendação da norma DIN 32757-1: 4, 

ou seja, destruição do papel em partículas de, no mínimo, 2 x 15mm;  

3.4.1.2 a destruição de documentos em formato digital deverá seguir a norma DoD 5220.22-M (ECE);  

3.4.1.3 A destruição das INFORMACOES SIGILOSAS que não estiverem nos formatos descritos nos 

itens 3.4.1.1 e 3.4.1.2 deverá ser previamente acordada entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA;  

3.4.1.4 A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE declaração com respeito a destruição, 

confirmando quais as informações que foram destruídas e os métodos utilizados, dentro de um prazo 

máximo de 10 (dez) dias;  

3.5 A CONTRATADA deverá dar ciência deste acordo a todos seus sócios, empregados, prestadores 

de serviço, prepostos, subcontratados ou quaisquer representantes que participarão da execução dos 

serviços objetos do contrato e, será responsável solidariamente por eventuais descumprimentos das 

cláusulas aqui descritas 

 

4. DA PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

4.1 A CONTRATADA concorda que todas as INFORMACOES SIGILOSAS permanecem como 

propriedade da CONTRATANTE e que este pode utilizá-las para qualquer propósito sem nenhuma 

obrigação com ela;  

4.2 A CONTRATADA concorda ter ciência de que este acordo ou qualquer INFORMACOES 

SIGILOSAS entregue pela CONTRATANTE a ela, não poderá ser interpretado como concessão a 

qualquer direito ou licença relativa à propriedade intelectual (marcas, patentes, copyrights e segredos 

profissionais) a CONTRATADA;  

4.3 A CONTRATADA concorda que todos os resultados dos trabalhos prestados por ela a 

CONTRATANTE, inclusive os decorrentes de especificações técnicas, desenhos, criações ou aspectos 
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particulares dos serviços prestados, são reconhecidos, irrestritamente, neste ato, como de exclusiva 

propriedade do CONTRATANTE, não podendo a CONTRATADA reivindicar qualquer direito 

inerente a propriedade intelectual; 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA CONTRATANTE  

5.1 A CONTRATADA declara que recebeu cópia e está ciente da Política de Segurança da 

Informação da CONTRATANTE e de todos os seus documentos acessórios já criados;  

5.2 A CONTRATADA declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos de segurança 

da informação definidos e/ou seguidos pela CONTRATANTE; 

 

6. DO PRAZO DE VALIDADE DO ACORDO  

As obrigações tratadas neste acordo subsistirão permanentemente, mesmo após a conclusão dos 

serviços ou até que a CONTRATANTE comunique expressa e inequivocadamente, por escrito, a 

CONTRATADA, que as informações já não são mais sigilosas. 

 

7. DAS PENALIDADES  

Qualquer divulgação de dados, materiais, desenhos ou informações, obtidos em razão dos serviços por 

CONTRATADA, ou prepostos e subcontratados seus, sem a respectiva autorização previa, expressa e 

escrita da CONTRATANTE, implicara na obrigatoriedade de CONTRATADA ressarcir as perdas e 

danos experimentados pela CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades civis e criminais 

previstas em lei. 

 

8. DO FORO  

Fica eleito o foro da Justiça Estadual do XXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de 

XXXXXXXXXXXXXXX, para dirimir dúvidas decorrentes do presente Acordo. E, por estarem assim 

justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que se 

produzam os necessários efeitos legais.  

 

 

 

 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO / REPRESENTANTE DA 

CONCORRENTE 

 

 

 

 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA DEFENSORIA 
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ANEXO XII 

ESTIMATIVA DE PREÇO 

 

LOTE ÚNICO 

Item 

Objeto de Contratação 

Unidade 

de 

referência 

Quantidade  

Custo 

Unitário 

R$ 

Custo Total 

R$ 

01 Prestação de serviços de 

Infraestrutura como Serviço (IaaS) e 

de Plataforma como Serviço (PaaS) 

em nuvem pública. 

USN 450.000 6,38 2.871.000,00 

02 Apoio em gestão de serviços de 

suporte tecnológico a ambiente 

computacional e infraestrutura 

tecnológica, seus meios de 

comunicação, sistemas 

operacionais, banco de dados, 

instalação, configuração e 

gerenciamento de equipamento, 

para execução das tarefas 

operacionais demandadas pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI, nos 

termos desse Edital. 

UST 35.000 92,67 3.243.450,00 

 

Valor Total Estimado: valor total r$ 6.114.450,00 (seis milhões cento e quatorze mil 

quatrocentos e cinquenta reais) 

 

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias 

Impostos: Inclusos 

 

LOTE ÚNICO 

A utilização de procedimentos previamente medidos na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ a exemplos de dezenas de Órgãos Federais, Estaduais e Municipais utilizando unidades de 

referência denominadas de “Unidade de suporte de nuvem” - USN e “Unidade de Suporte 

Técnico” – UST, estando os dois serviços interligados e, por isso, fazendo parte de um lote único. 

O uso deste padrão dessas unidades, considera dentre outros aspectos, a finalidade de remunerar 

serviços específicos, porém comuns. Neste rol de serviços, identificam-se, para fins de classificação 

principalmente, os que estão relacionados ao provisionamento e disponibilização do recurso de TI, os 

que estão afetos à implantação dos recursos contratados e por fim, os serviços que envolvem o apoio a 

gestão do ambiente computacional de modo que garanta alta disponibilidade dos recursos de TIC 
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eventualmente contratados, de tal maneira que resta confirmada a íntima relação entre as atividades de 

disponibilização, implementação e suporte dos recursos de TIC a objetos desta referência técnica, de 

modo que compõem objeto único, principalmente sob o foco do fornecedor, que deverá demonstrar 

capacidade de prestar quaisquer dos serviços (disponibilização, implantação e suporte), objetos desta 

contratação, considerando sobretudo a dinâmica operacional de interdependência dos serviços 

disponíveis, sob pena de causar prejuízos à alta disponibilidade desejada.  

 

ITEM 01 - Unidades de Serviço em Nuvem (USN) 

Os serviços de computação em nuvem classificados como sendo de provisionamento ou de 

disponibilidade de recursos serão adquiridos por meio de Unidades de Serviço em Nuvem (USN), 

que servirá como base para aquisição de serviços previstos. 

A USN visa estabelecer-se como método previsível, linear e flexível para obtenção de uma quantidade 

objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. A métrica de USN 

consiste no estabelecimento de valor de referência específico para cada tipo de serviço de nuvem, 

conforme métrica individual associada ao consumo dos recursos. 

No caso das UST’s relacionadas aos serviços de apoio à gestão de ambiente computacional, as 

unidades de referência adotadas para sua validação, tomadas isoladamente, equivalem,  inicialmente a 

uma hora de trabalho de monitoração de ambiente, por esta ser considerada como uma atividade de 

complexidade mínima em serviços técnicos de infraestrutura.  

A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das USNs e UST’s relativas aos serviços 

solicitados à CONTRATADA, até o limite máximo estimado. 

O provedor disponibilizado pela CONTRATADA deverá fornecer todos os serviços de nuvem 

previstos a seguir, de acordo com as descrições e níveis mínimos de serviço respectivos. 

Os serviços descritos deverão ser executados em território nacional, o que inclui armazenar os dados e 

informações da CONTRATANTE em datacenters instalados fisicamente no Brasil, incluindo 

replicação e cópias de segurança (backups), de modo que a CONTRATANTE disponha de todas as 

garantias da legislação brasileira enquanto tomadora do serviço e responsável pela guarda das 

informações armazenadas em nuvem.  

Todos os dados decorrentes de serviços solicitados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e 

operacionalizados no provedor serão de propriedade apenas da CONTRATANTE, a quem deverá ser 

assegurado acesso irrestrito a qualquer momento do contrato. Durante todo o contrato, e 

particularmente ao final desse, independente da razão que tenha motivado o seu término, a 

CONTRATADA repassará à CONTRATANTE todas as informações necessárias à continuidade da 

operação dos serviços em nuvem. 

A CONTRATADA deverá fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das 

aplicações, dados e scripts de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as 

imagens das máquinas virtuais de aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de 

armazenamento em nuvem, cópias dos bancos de dados que fazem parte das topologias das aplicações 

da CONTRATANTE provisionadas em nuvem ou que fazem parte de topologias híbridas de 

aplicações. 

Todos os serviços prestados pela CONTRATADA devem ser realizados de modo que as aplicações da 

CONTRATANTE provisionadas na nuvem, afetadas direta ou indiretamente por estes serviços, sejam 
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portáveis para outros provedores, sem nenhuma possibilidade de aprisionamento (lock-in). 

No momento em que for estudada a possibilidade de renovação do contrato, será facultado à 

CONTRATANTE e à CONTRATADA propor a substituição do provedor. Tal proposição deverá ser 

acompanhada de estudo de viabilidade que comprove existir no mercado outros provedores que 

atendam às condições deste Termo de Referência, de modo que não haja modificações no objeto da 

contratação. A substituição só poderá ocorrer mediante acordo mútuo entre CONTRATANTE e 

CONTRATADA, considerando que toda a migração dos sistemas e infraestrutura seja feita pela 

CONTRATADA. 

 

Serviços em nuvem e sua respectiva descrição: 

Segue tabela com os serviços em nuvem a serem objetos de contratação, com as respectivas 

descrições: 

 

Tabela de serviços de computação em nuvem: 

 

Item 

 

Descrição do serviço (por demanda) 

 

Unidade 

Fator (USN)  

1 Servidor virtual Linux 
Unidade de 

vCPU/hora 
0,0818 

2 Servidor virtual Windows 
Unidade de 

vCPU/hora 
0,2455 

3 Memória RAM 
Gigabyte/ho

ra 
0,0031 

4 
Serviço de armazenamento de blocos 

(SSD) 

Gigabyte/m

ês 
0,0361 

5 
Serviço de armazenamento de blocos 

(HDD) 

Gigabyte/m

ês 
0, 0361 

6 
Serviço de armazenamento de file system 

(NFS) 

Gigabyte/m

ês 
0,4246 

7 Serviço de armazenamento de objetos 
Gigabyte/m

ês 
0,0361 

8 Tráfego de saída da rede 
Gigabyte/m

ês 
0,0218 

9 Tráfego de rede do balanceador de carga 
Gigabyte/m

ês 
0,0002 
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10 Serviço de balanceamento de carga 
Unidade/hor

a 
0,0308 

11 
Serviço de balanceamento de carga 

utilizando gerenciador de tráfego 

DNS 

Queries 

Milhão/Mês 

2,7496 

12 Porta de conexão de fibra 1Gbps 
Unidade/hor

a 
0,4101 

13 Porta de conexão de fibra 10Gbps 
Unidade/hor

a 
3,6950 

14 Serviço de DNS – Hospedagem de zonas Zona/mês 
3,7675 

15 Serviço de DNS – Consultas 

Milheiro de 

consulta/mê

s 

2,4633 

16 Serviço de VPN 
Gigabyte/M

ês 
0,8694 

17 VPN Gateway 
Hora de 

Conexão 
3,7675 

18 
Solução de   Gerenciamento de Acesso 

Privilegiado (PAM)  

Por 

chave/Mês 
3,4095 

19 
Solução de Gerenciamento de eventos e 

informações de segurança (SIEM) 

Instância/mê

s 
34,0946 

20 Solução de Análise de vulnerabilidades 
Instância/mê

s 
1636,5427 

21 Antivírus com Detecção e Resposta (XDR) 
Instância/mê

s 
34,0946 

22 
Serviço Next Generation Firewall 

adquirido por Regra 

Por 

regra/Mês 
102,2839 

23 
Serviço Next Generation Firewall 

adquirido por hora 

Gateway/ho

ra 
2,6396 

24 
Serviço Web Application Firewall 

adquirido por ACL 
ACL/Mês 

49,0963 
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25 
Serviço Web Application Firewall 

adquirido por Regra 

Por 

regra/Mês 
49,0963 

26 
Serviço Web Aplication Firewall adquirido 

por hora 

Gateway/ho

ra 
2,2915 

27 Serviço de Backup 
Instância/mê

s 
54,5514 

28 Serviço de armazenamento de Backup 
Gigabyte/m

ês 
0,0361 

29 IP Público 
Unidade/Mê

s 
3,6662 

30 
Licença de uso de Banco de Dados Oracle 

Standard Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
0,4398 

31 
Licença de uso de Banco de Dados Oracle 

Enterprise Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
0,8798 

32 
Licença de uso de Banco de Dados 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
0,4098 

33 
Licença de uso de Banco de Dados 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition 

Unidade de 

vCPU/hora 
3,0071 

34 
Licença de uso de solução de virtualização 

de aplicação (acesso remoto). 

Unidade de 

licença/mês 
7,3324 

35 
Serviço de BI (Visualização de Dados) - 

adquirido por instância 

Instância/ho

ra 
0,4101 

36 Serviço Gerenciado de Kubernetes 
Instância/ho

ra 
0,2455 

37 
Serviço integrado de colaboração e 

comunicação corporativa 

Unidade de 

licença/mês 
104,4836 

 

ITEM 02 - Unidade de Suporte Técnico (UST) 

A unidade de referência adotada para sua validação é inicialmente equivalente à uma hora de trabalho 

de monitoração de ambiente, por ser considerada como atividade de complexidade mínima em 

serviços técnicos de infraestrutura. Dada a variação na complexidade das atividades existentes nas 

tarefas previstas neste Termo de Referência e também na criticidade de uso do serviço em relação ao 

funcionamento da mesma com a finalidade principal da organização, fez-se necessário criar outros 
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níveis de complexidade para tais atividades. Assim, foram definidos cinco níveis de complexidade: 

Baixa, Intermediária, Alta e Especialista.  

Diretamente proporcional à elevação do nível de complexidade da atividade especificada ou de sua 

criticidade, eleva-se a especialização do profissional que dará cumprimento a cada rotina da demanda, 

e, por consequência a quantidade de USTs deverá ser ajustada para que a contratada seja 

adequadamente remunerada pelo uso do profissional alocado.  

A adoção do valor de referência único facilita à contabilização dos serviços, exigindo do corpo técnico 

demandante e do fiscalizador do contrato a definição do grau de complexidade para a execução de 

cada atividade e o valor de cada uma das fases, conforme expectativa de tempo e periodicidade de 

demanda. Para a pretendente, basta custear um valor global para o total de referência estimado, 

considerando os quantitativos previamente definidos, o que permite sua programação quanto aos 

recursos técnicos necessários e exigidos pelas obrigações contratuais ou especificações das tarefas, 

preparando assim as estratégias necessárias para o atendimento e os suportes exigidos. 

O quadro abaixo define a correlação entre a complexidade de cada atividade e a quantidade de USTs 

equivalentes. 

 

Quadro 01 – Equivalência de Complexidade de Atividades em USTs 

Complexidad

e da 

Atividade 

Sigla Definição das Atividades Equivalência 

UST 

Baixa B 

Atividades de monitoração de ambiente por 

meio de ferramentas configuradas, devendo 

acionar plano de comunicação em caso de 

falhas; serviços de transporte de mídias, 

controle de acesso, impressão, alimentação de 

sistemas e registro das inconsistências e 

correções efetuadas, abertura e fechamento de 

chamados de suporte a equipamentos. 

1 UST 

Intermedi

ária 
I 

Atividades operacionais como: cadastro de 

usuários, ativação de pontos, alimentação de 

sistemas técnicos, documentação de rotinas 

técnico-operacionais, execução de scripts, 

operação de ferramentas e sistemas de controle 

como backup, de ambiente, de relatórios de 

falhas e atualização de aplicações sistêmicas. 

3,5 UST 

Alta A 

Implementação de novos serviços, criação de 

procedimentos e controles, estudo de 

viabilidade e desempenho, ajustamento de 

processos e de serviços, aperfeiçoamento dos 

critérios de disponibilidade, intervenções 

corretivas e preventivas nos serviços para 

7 UST 
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melhora ou correção do desempenho, adequação 

e substituição de ferramentas para 

administração e gerência de serviços, 

realinhamento de atividades e serviços para 

modelos de práticas adotadas, manutenção e 

suporte a softwares, equipamentos e ferramentas 

críticas, criação de políticas de instalação, 

correção e acompanhamento, automatização de 

atividades. 

Especialis

ta 
E 

Atividades que requeiram conhecimento 

especialista e que não enquadre nos itens 

anteriores por não ser considerada rotineira 

como modelagem de processo de trabalho, 

análise de um ambiente para mudanças de 

execução e outras que requeiram recursos de 

consultoria e auditoria para soluções específicas 

e diversas do rotineiro. 

10 UST 

 

O Resumo da “Tabela de Tarefas” descreve as demandas previstas para execução e foram 

especificadas pelas definições e quantitativos finais previstos. Por questões de segurança de 

informação, o detalhamento de cada tarefa será repassado às empresas interessadas durante a 

realização da vistoria prevista, mediante assinatura de termo de confidencialidade e vistoria. 

 

Tabela de Tarefas 

Tipo da Demanda 

Tipo                    

(R- Rotineira,       

S - Suporte e        

D – Demanda) 

Unidade Complexidade 

R001 
Monitoramento de rotinas de 

Backup  
R 

Dispositivo/

mês 
Baixa 

R002 
Monitoração do Ambiente de 

Infraestrutura 
R 

Dispositivo/

mês 
Baixa 

R003 
Operação do Ambiente de 

Infraestrutura 
R 

Dispositivo/

mês 
Baixa 

R004 
Administração usuário / 

login  
R 

Por 

solicitação 
Baixa 

R005 Execução de Scripts  R 
Por 

solicitação 
Baixa 

R006 

Configuração de grupos de 

usuários e respectivos níveis 

de acesso  

R 
Por 

solicitação 
Baixa 
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R007 

Disponibilidade e 

funcionamento dos bancos de 

dados corporativos  

R 
Dispositivo/

mês 
Baixa 

R008 Avaliar links de dados  R 
Por 

solicitação 
Baixa 

R009 
Criar/Alterar/Excluir acesso 

Internet por meio do Firewall  
R 

Por 

solicitação 
Intermediária 

R010 
Análise/Corrigir Máquina 

infectadas  
R 

Por 

solicitação 
Intermediária 

R011 
Gerar relatórios de todas as 

ferramentas e customizar  
R 

Dispositivo/

mês 
Baixa 

R012 
Backup de Servidores e 

Serviços Corporativos  
R 

Dispositivo/

mês 
Baixa 

R013 

Proteção e Segurança Contra 

Infecções nas Estações e 

Servidores  

R 
Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R014 

Atualização automática de 

softwares para as 

estações/desktops  

R 
Dispositivo/

mês 
Baixa 

R015 

Manutenção de Serviços de 

Acesso Remoto, Mensageria 

e Colaboração  

R 
Por 

solicitação 
Intermediária 

R016 
Disponibilidade de 

servidores Linux  
R 

Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R017 
Disponibilidade de 

servidores Windows  
R 

Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R018 

Disponibilidade e 

funcionamento das 

ferramentas de controle de 

segurança  

R 
Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R019 

Disponibilidade dos Serviços 

de Infraestrutura para 

Aplicações WEB  

R 
Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R020 
Disponibilidade da 

Infraestrutura de Rede  
R 

Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R021 

Disponibilidade dos Serviços 

de Suporte ao Atendimento 

de Usuários de Soluções de 

TI  

R 
Dispositivo/

mês 
Baixa 

R022 
Disponibilidade e 

funcionamento dos bancos de 
R 

Dispositivo/

mês 
Especialista 
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dados corporativos 

R023 

Disponibilidade de 

correlacionadores de eventos 

e análise de falhas 

R 
Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R024 

Disponibilidade e 

funcionamento das 

ferramentas e equipamentos 

de arquivamento, 

armazenagem e controle de 

documentação. 

R 
Dispositivo/

mês 
Intermediária 

R025 

Prestar suporte técnico 

remoto, quando solicitado, 

para a recuperação de dados, 

averiguação de casos de 

lentidão, esclarecimento de 

dúvidas, correção de queries, 

etc.  

R 
Por 

solicitação 
Intermediária 

R026 

Desenvolvimento de 

relatórios gerenciais a partir 

de definições feitas pela 

coordenação, para extração 

de dados e construção de 

relatórios 

R 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S001 Criação de Banco de Dados  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S002 Erro na aplicação  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S003 Restauração de backup  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S004 Efetuar Carga de Dados  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S005 Modelagem / Validação  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S006 Desenvolvimento de scripts S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S007 

Realização de carga dos 

dados dos modelos 

multidimensionais de 

DW/DM/BI  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S008 
Especificação dos modelos 

de consultas OLAP e 
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 
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relatórios gerenciais  

S009 

Elaboração de consultas 

OLAP e apresentação de 

relatórios gerenciais  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S010 

Elaboração de manuais e 

procedimentos de utilização 

dos serviços da TI 

Institucional, bem como o 

descritivo das transferências 

de conhecimento realizadas à 

Equipe Técnica  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S011 Tratamento de incidentes  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S012 
Instalação e Configuração de 

Banco de Dados 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S013 
Copiar arquivos para o 

ambiente de produção  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S014 Criação de ambiente  S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S015 
Diretórios - Liberar acesso a 

diretórios  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S016 Internet - Serviços  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S017 
Pastas Públicas - Inclusão / 

Exclusão  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S018 
Senhas - 

Inclusão/alteração/exclusão  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S019 
URL - Indisponível / 

Alteração / Desativação  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S020 
Usuários - Criação de novos 

usuários na rede  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S021 
Criar/Alterar/Excluir acesso 

VPN  
S 

Por 

solicitação 
Alta 

S022 
Criar/Alterar/Excluir acesso 

regras de FireWall  
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S023 
Verificar/corrigir Política de 

Antivírus  
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S024 
Ambientes - Modificação / 

Criação / Exclusão  
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S025 Deploy - Homologação  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 
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S026 Deploy - Produção  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S027 

Distribuir, substituir, realizar 

backup e configurações de 

aparelhos celulares  

S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S028 
Instalar, remanejar, bloquear 

e configurar ramais Voip  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S029 

Reconfigurar e efetuar 

manutenção corretiva nos 

aparelhos Voip, apoio aos 

usuários  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S030 Senha - Inclusão / Alteração  
S 

 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S031 
Instalação Física de Servidor 

Linux ou Windows 
S 

Por 

solicitação 
Alta 

S032 
Instalação Virtual de 

Servidor Linux ou Windows 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S033 
Configuração de 

equipamentos de rede  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S034 
Instalação de equipamentos 

de rede  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S035 
Geração de Consultas, 

Inventários e de Relatórios  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S036 Expansão de área em disco  S 
Por 

solicitação 
Alta 

S037 
Manutenção preventiva dos 

servidores  
S 

Dispositivo/

mês 
Intermediária 

S038 

Instalação de novos 

equipamentos ou 

remanejamentos dentro ou 

entre Datacenters   

S 
Por 

solicitação 
Alta 

S039 
 Ativar e conectar cabos de 

Rede  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S040 
Adicionar estação de 

trabalho ao domínio  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S041 
Apoio a usuários em 

softwares de escritório  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S042 

Apoio a usuários na operação 

de sistemas institucionais do 

CONTRATANTE 

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S043 Apoio ao usuário para acesso S Por Baixa 
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a rede  solicitação 

S044 
Configuração de atalhos de 

desktop, aparência  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S045 

Configuração de correio 

eletrônico (e-mail 

institucional)  

S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S046 Configuração de impressora  S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S047 

Configuração de 

notebooks/celular para 

acesso a rede wireless  

S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S048 
Dúvidas na utilização de 

Sistemas Operacionais  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S049 
Esclarecimento de dúvidas 

sobre uso do computador  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S050 
Problema de acesso a e-mail 

institucional  
S 

Por 

solicitação 
Baixa 

S051 Problema de acesso à rede  S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S052 
Criar / modificar política de 

backup / Realizar Backup 
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S053 
Realizar Backup de arquivos 

e dados em servidores  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S054 

Abertura de chamados para 

fornecedores de 

equipamentos  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S055 
Substituir, fazer backup, 

configurar celulares  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S056 

Identificação, substituição, 

remanejamento, testes de 

assessórios e periféricos.  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S057 
Manutenção dependente do 

fornecedor do produto  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S058 

Montar/instalar 

equipamentos e periféricos 

(notebook e datashow)  

S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S059 Cópia em CD ou DVD  S 
Por 

solicitação 
Baixa 

S060 
Atualização de Sistema 

Operacional e Antivírus  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S061 Instalação de sistemas e S Por Intermediária 
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software institucionais  solicitação 

S062 
Instalação/Reinstalação para 

resoluções de problemas  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S063 
Manutenção de Sistema 

Operacional  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S064 
Reinstalação de Sistema 

Operacional / Software  
S 

Por 

solicitação 
Intermediária 

S065 

Videoconferência e 

Webconferência - Montagem 

de equipamentos.  

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S066 

Videoconferência e 

Webconferência - Operação 

e suporte  

S 
Por 

solicitação 
Alta 

S067 

Criação de novas tablespaces 

para carga dos bancos de 

dados  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S068 

Elaboração e atualização de 

um manual técnico para a 

instalação dos bancos de 

dados  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S069 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts para 

conferência da carga de 

dados  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S070 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts para 

identificação de duplicidade 

nos cadastros  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S071 
Criação de escopos no DHCP 

e zonas DNS 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S072 Atualização de Drivers S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S073 Conexão de host a SAN S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S074 

Desligamento e Reativação 

total dos equipamentos do 

Datacenter 

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S075 
Alteração ou configuração de 

parâmetros dos serviços 
S 

Por 

solicitação 
Especialista 
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corporativos 

S076 
Administração do ambiente 

virtualizado  
S 

Por 

solicitação 
Especialista 

S077 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts   

S 
Por 

solicitação 
Alta 

S078 

Análise de desempenho e 

recomendações práticas para 

o ambiente virtualizado 

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S079 

Geração de scripts nas 

linguagens existentes no 

CONTRATANTE para 

encontrar possíveis erros e 

inconsistências dos dados  

S 
Por 

solicitação 
Alta 

S080 

Sustentação de ambiente de 

produção, homologação e 

testes. 

S 
Por 

solicitação 
Intermediária 

S081 

Desenvolvimento de métodos 

para melhoria do 

desempenho do banco de 

dados e facilitadores de 

consultas para os usuários.  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S082 

Desenvolvimento de scripts 

para geração de relatórios 

para atendimento de 

demandas por informações.  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S083 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts para 

extração de informações do 

Banco de Dados de 

complexidade Alta  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S084 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts para 

extração de informações do 

Banco de Dados  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

S085 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts para o 

cálculo de indicadores  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 
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S086 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts para 

análise e verificação das 

variáveis do banco de dados 

e suas séries históricas com o 

objetivo de verificar, 

aprimorar e ampliar as 

críticas de consistências 

implementadas nos sistemas 

do CONTRATANTE.  

S 
Por 

solicitação 
Especialista 

D001 Tunning Banco + SO  D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D002 
Verificar/Implantar/Corrigir 

Política Antispam  
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D003 Continuidade Redundância  D 
Dispositivo/

mês 
Especialista 

D004 

Desenvolvimento e 

manutenção de 

programas/scripts para 

verificação da base de Dados 

D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D005 
Análise técnica de novas 

ferramentas tecnológicas. 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D006 
Proposição de diretrizes e 

políticas na área de TI. 
D 

Por 

solicitação 
Alta 

D007 
Apoio na elaboração de 

pareceres e notas técnicas. 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D008 Remoção de softwares D 
Por 

solicitação 
Intermediaria 

D009 
Digitalização de Processos 

Administrativos e judiciários 
D 

Por 

solicitação 
Intermediaria 

D010 
Análise de desempenho de 

ambientes 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D011 

Estudo de ambiente para 

proposta de implementação 

de mudança 

D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D012 

Montar configuração de 

cluster (ativo-ativo ou ativo-

passivo) 

D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D013 
Análise de performance, 

parametrização, testes e 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 
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homologações de softwares. 

D014 
Arquitetura de Solução  

Cloud 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D015 

Configuração de Filtro 

Firewall (NACL, WAF, 

InBound/OutBound) em 

cloud 

D 
Por 

solicitação 
Especialista 

D016 
Configuração de rede virtual 

em cloud 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D017 
Configuração de IP de 

público em cloud 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D018 
Configuração de balanceador 

de carga em cloud  
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D019 
Migração de ambientes  

Em cloud 
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

D020 
Implantação de Site 

Recovery  
D 

Por 

solicitação 
Especialista 

 

Computação em nuvem: é um modelo para permitir que o provisionamento de recursos e serviços 

possam ser realizados de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira conveniente, com acesso 

através de rede a recursos computacionais configuráveis (ex.: redes, servidores, armazenamento, 

aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e devolvidos com o mínimo de 

esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de serviços. 

São características essenciais de computação em nuvem: 

o Autosserviço sob demanda - O cliente pode unilateralmente provisionar a 

capacidade computacional necessária, como servidores e redes de armazenamento, de maneira 

automática sem precisar de interação humana com cada provedor de serviços em nuvem. 

o Amplo acesso pela rede - Recursos computacionais estão disponíveis através da 

rede e acessados através de mecanismos padrões que promovem o uso heterogêneo de plataformas 

clientes (ex.: smartphones, tablets, laptops, estações de trabalho). 

o Grupo de recursos - Os recursos do provedor de serviços em nuvem são 

agrupados para servir múltiplos clientes usando o modelo multi-tenant, com diferentes recursos físicos 

e virtuais, dinamicamente alocados e realocados conforme demanda. Exemplos de recursos incluem 

armazenamento, processamento, memória, e largura de banda de rede. 

o Rápida Elasticidade - Capacidades podem ser elasticamente aumentadas ou 

diminuídas de acordo com a demanda atual e o perfil de uso das aplicações. Estas alterações podem 

ser realizadas a qualquer momento, possibilitando otimização do uso de recursos e consequente 

economia de valores. 

o Serviço mensurado - Sistemas em nuvem automaticamente controlam e 

otimizam o uso de recursos, levando em consideração capacidades de monitoramento em um nível 

apropriado para o tipo de serviço (ex.: armazenamento, processamento, largura de banda, e usuários 
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ativos por contas.) O uso de recursos pode ser monitorado, controlado, e reportado, provendo 

transparência tanto para o provedor quanto para o consumidor do serviço utilizado. 

Modelo de Serviços em nuvem: 

IaaS - Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço – Capacidade fornecida ao cliente 

para provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos de 

computação fundamentais nos quais o cliente pode instalar e executar softwares em geral, incluindo 

sistemas operacionais e aplicativos. O cliente não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem 

subjacente mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento e aplicativos instalados, e 

possivelmente um controle limitado de alguns componentes de rede. 

PaaS - Platform as a Service - Plataforma como Serviço – Capacidade fornecida ao cliente para 

provisionar na infraestrutura de nuvem aplicações adquiridas ou criadas para o cliente, desenvolvidas 

com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados pelo provedor de 

serviços em nuvem. O cliente não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente 

incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem controle sobre as 

aplicações instaladas e possivelmente sobre as configurações do ambiente de hospedagem de 

aplicações. 

Provedor de Serviços em Nuvem: Empresa que possui infraestrutura de tecnologia da informação 

(TI) destinada ao fornecimento de infraestrutura, plataformas e aplicativos baseados em computação 

em nuvem. 

Nuvem pública: Infraestrutura de computação em nuvem pertencente a um provedor de serviços em 

nuvem e gerenciada por ele. Os recursos computacionais são baseados em virtualização, agrupados e 

compartilhados entre clientes, e acessados via Internet ou uma conexão de rede dedicada. O uso dos 

recursos é monitorado e pago conforme o uso. 

Datacenter: Instalação construída com o objetivo de alojar recursos em nuvem, como servidores e 

outros equipamentos baseados no modelo “como Serviço - as a Service”. Um datacenter é uma 

infraestrutura que centraliza as operações e os equipamentos de tecnologia da informação de um 

provedor de serviços em nuvem e onde ele armazena e gerencia os dados de seus clientes. 

Solução de Tecnologia da Informação: Conjunto de bens e/ou serviços de tecnologia da informação 

e automação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação. Fazem 

parte da Solução as ferramentas de gestão de nuvem; o provedor de serviços de computação em nuvem 

representado pela CONTRATADA para integrar a solução; toda a infraestrutura, software e serviços 

ofertados pela CONTRATADA para consecução do objeto, conforme descritos neste Termo de 

Referência. 

Serviços de computação em nuvem: Serviços de infraestrutura como serviço (IaaS) e plataforma 

como serviço (PaaS) fornecidos pelo provedor que integram a solução, conforme descrito neste Termo 

de Referência. 

Serviços técnicos especializados: Serviço prestado por profissionais técnicos qualificados, destinado 

a apoiar tecnicamente o projeto, a implementação, o uso e o monitoramento de arquiteturas de 

soluções em nuvem. Abrange também a resolução de problemas que comprometam a estabilidade, a 

disponibilidade, a segurança da informação ou quaisquer outros que afetem o funcionamento normal 

dos serviços de computação em nuvem fornecidos à CONTRATANTE, bem como esclarecimentos de 

dúvidas relativas à utilização desses serviços. 
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Serviço na modalidade por reserva de recurso (upfront): Serviços reservados previamente por um 

período de um ano e com faturamento mensal. 

Serviço na modalidade por demanda (on-demand): Serviços alocados por demanda, sem um 

período pré determinado de alocação dos recursos e com faturamento periódico, de acordo com a 

Ordem de Serviço. 

Máquina virtual: Ambiente computacional implementado em uma máquina física, a partir de 

tecnologias de virtualização. Este ambiente possui, minimamente, seu próprio processador, memória 

RAM e interface de rede, podendo a ele serem agregados outros componentes como, por exemplo, 

volumes de armazenamento (storage). 

Instância: Corresponde a um componente de computação em nuvem composto de máquina virtual e 

serviços agregados, como exemplo, armazenamento, componentes de rede e demais serviços que 

mantenham essa máquina virtual em operação. 
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ANEXO XIII - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Defensoria Pública do Estado do Piauí 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2022/CLC/DPE/PI 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

.........................., através de seu representante legal infra-assinado, que:  

 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 

que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 

idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei 

nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público 

de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 

termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por esta DPE/PI, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. 

e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços/contrato. 

 

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de 

Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

 

E-mail: 

Telefone: () 

 

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 

junto a Coordenação de Licitações e Contratos através do Emal: cpldpe@defensoria.pi.def.br, sob 

pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro 

de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º Nº 13/2022/CLC/DPE/PI e todos os atos 

necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na 

Ata de Registro de Preços/Contrato. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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ANEXO XIV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.001698/2021-90 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO 

(PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, BEM COMO APOIO À GESTÃO DE SERVIÇOS E 

RECURSOS DE AMBIENTE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, 

SEUS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SISTEMAS OPERACIONAIS, BANCOS DE DADOS, 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO E 

APLICATIVOS, APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SCRIPTS PARA 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS OPERACIONAIS DEMANDADAS PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

ATA N. XX/2022 

 

Aos_____dias do mês de ______ do ano de 2022, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, inscrita no 

CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, na sala da CPL, Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, 

Teresina-PI, nos termos da Lei 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 11.346/04 e 11.319/04 e das 

demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico SRP nº 13/2022, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada no Diário 

Oficial do Estado do Piauí e homologada pelo Defensor Público Geral, RESOLVE REGISTRAR 

PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E DE PLATAFORMA 

COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, BEM COMO APOIO À GESTÃO DE 

SERVIÇOS E RECURSOS DE AMBIENTE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA, SEUS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SISTEMAS OPERACIONAIS, 

BANCOS DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTO E APLICATIVOS, APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E 

SCRIPTS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS OPERACIONAIS DEMANDADAS PELA 

DPE/PI, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 

propostas foram classificadas e declaradas vencedoras no certame acima numerado, como segue: 

 

FORNECEDOR REGISTRADO: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX 

END: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

FONE: XXXXXXXXXXXXXXXX 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

COMO SERVIÇO (IAAS) E DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM 

PÚBLICA, BEM COMO APOIO À GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS DE AMBIENTE 

COMPUTACIONAL E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, SEUS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO, SISTEMAS OPERACIONAIS, BANCOS DE DADOS, INSTALAÇÃO, 

CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO E APLICATIVOS, APOIO 

AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SCRIPTS PARA EXECUÇÃO DAS 

TAREFAS OPERACIONAIS DEMANDADAS PELA DPE/PI. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

2.2. Nesta licitação, não há órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/04. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, 

respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

participante. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 

4.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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4.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.10.1 por razão de interesse público; ou 

4.10.2 a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7892/13. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO 

EMPENHO 

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, 

conforme a necessidade, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente 

autorizados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Defensor 

Público Geral. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº XXX/2022, modalidade Pregão Eletrônico e seus 

anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXXXXX, classificada no certame supra 

numerado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 

presente ata. 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, ____ de ________ de 2022. 
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_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

 

 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE: XXXXXXXXX - RG XXXXXXXXX – CPF XXXXXXXXXXXX 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022/DPE/PI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E DE 

PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM 

NUVEM PÚBLICA, BEM COMO APOIO À GESTÃO 

DE SERVIÇOS E RECURSOS DE AMBIENTE 

COMPUTACIONAL E INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA, SEUS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, 

SISTEMAS OPERACIONAIS, BANCOS DE DADOS, 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO E 

APLICATIVOS, APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARES E SCRIPTS PARA EXECUÇÃO 

DAS TAREFAS OPERACIONAIS DEMANDADAS 

PELA DPE/PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO – DPE/PI E A EMPRESA 

XXXXXXX, REALIZADO POR PREGÃO 

ELETRÔNICO, NOS TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 

E 10.520/02. 

 

CONTRATANTE: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob 

o nº 41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, nº 138, Bairro Noivos, CEP: 64.046-020, 

Teresina - PI, através de seu Defensor Público-Geral DR. ERISVALDO MARQUES DOS REIS, 

com endereço profissional na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital. 

 

CONTRATADA: A empresa XXXXXXX, com sede no XXXXX, XXXX, XX, XXXXXXX, inscrita 

no CNPJ XXXXX, neste ato representada por XXXXX., CPF nº ***.***.***-** 

 

Os CONTRATANTES têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente instrumento, instruído no 

Processo Administrativo nº XXXXXXXXX, no Pregão Eletrônico SRP nº X13/2022 (Ata de Registro 

de Preços nº XX/2022), obedecendo ao disposto na Lei no 10.520/02, no 8.666/93 e Decreto Estadual 

nº 11.346/04, considerando o teor da proposta de preços apresentada pela contratada e mediante as 

cláusulas e condições que se seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de infraestrutura como serviço (IAAS) e de plataforma como serviço (PAAS) em nuvem 

pública, bem como apoio à gestão de serviços e recursos de ambiente computacional e infraestrutura 

tecnológica, seus meios de comunicação, sistemas operacionais, bancos de dados, instalação, 

configuração e gerenciamento de equipamento e aplicativos, apoio ao desenvolvimento de softwares e 

scripts para execução das tarefas operacionais demandadas pela DPE/PI. 

Item Tipos de Tarefas Quantidade 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 
Serviços de computação em nuvem – USN XXXXXX 

USN 

  

2 

Serviços técnicos especializados para implantação 

em ambiente Cloud e apoio à gestão de ambientes 

computacionais - UST 

XXXXXX 

UST 

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

2.1 São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem como as 

especificações referentes ao mesmo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 O presente contrato possui valor de R$ XXXXXX (____________), as despesas decorrentes desta 

licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

3.2 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência 

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 

DPE-PI nos seguintes termos: Natureza XXXXXX, Programa de Trabalho: XXXXXXXXXXX (- 

Fonte de Recurso XXX. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP  nº 13/2022 - 

DPE/PI, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e subsidiariamente a Lei 

Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE 

6.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 O Contrato deverá ter início de execução previsto na proposta, que não poderá ser superior a 

30 dias da assinatura. 

8.2 O Contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses a contar da data definida para início de 

execução, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de máximo definidos nos termos da 

Lei vigente.  

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE 

9.1 Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente 

pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, incisos I e II, 

Lei nº 8.666/93; 

9.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma 

do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais. 

9.3 A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 

Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 

durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 

9.4 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do parágrafo 

1º do artigo 28 da Lei 9.069, de 29/06/95, contado o prazo da data da apresentação proposta, nos 

termo do §1º do artigo 3º da Lei 10.192/2001. 

9.5 No caso de reajuste será utilizado o índice geral de preços (IGP-M) ou índice setorial, ou 

especifico que venha a ser criado e melhor reflita a variação de preços do mercado. 

9.6 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 

10.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial: 

10.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 

como das condições previstas no edital e no contrato. 
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10.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital ou no contrato; 

10.2.3 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

10.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

10.2.5 A dissolução da sociedade; 

10.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

10.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

10.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

10.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

10.2.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

do fornecimento; 

10.2.11 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 

participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 

assinado. 

10.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

10.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

10.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

10.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

relativas à entrega do objeto. 

10.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa; 
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10.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, já 

calculados ou estimados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

11.1 O prazo e condições de entrega pela CONTRATADA, a disciplina do recebimento do objeto e a 

fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência e demais anexos do 

Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES  

12.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos legais 

se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 

efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

13.1 As disposições relacionadas ao sigilo das informações são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e alterações 

previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme conveniência da aplicar-se-ão as demais disposições 

constantes da Lei nº 10.520 de 2002, da Lei nº. Administração Pública observando-se ainda o disposto 

no Decreto nº. 3.555 de 2000 e Decretos Estaduais 11.346/04 e 11.319/04. 

14.2 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer dúvidas 

porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, para um só efeito, que depois de lido e 

achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus 

efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as 

suas cláusulas.                                                                       

  Teresina/PI, XX de XXX de 2022. 

 

 

........................................................................................ 

Defensor Público-Geral 

CONTRATANTE 

 

........................................................................ 

CONTRATADA 
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