
 
 

PROCESSO Nº112/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 
Tipo de julgamento: Menor Preço 
 

    
* Contratação de Empresa para instalação, configuração 
e manutenção dos servidores de dados do Município. * 

 

 

O PREFEITO DE VISTA ALEGRE DO PRATA, no uso de suas atribuições, torna público, pa-
ra conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 31 de agosto de 2022,  no Setor de Licitações e 
Compras da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, localizada na  Rua Flores da Cunha, 102, se reunirão o pre-
goeiro e a equipe de apoio  com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 
Contratação de  Empresa para instalação, configuração e manutenção dos servidores de dados, processando-
se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal 
nº 24/2021, de 17 de março de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

1. DO OBJETO:  
1.1 – CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANU-

TENCAO DOS SERVIDORES DE DADOS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 
1.2 – Os serviços poderão ser prestados remotamente, e quando houver necessidade, deverá 

fazer atendimento in locco. 
1.3 –  São de responsabilidade da Contratada, as despesas com deslocamento até o Municí-

pio e alimentação. 
 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, 
identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA               AO MUNICÍPI DE VISTA ALEGRE DO PRATA 
PREGÃO Nº 039/2022                                                         PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA                                        ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)                                 PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 

por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da repre-
sentada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento 
de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apre-
sentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 
 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comer-

cial ou de sociedade por ações; 
 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no ca-

so de sociedade civil; 



 
 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reco-

nhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art.654, §1º, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outor-
gado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, compro-
vando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame.  

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obriga-
tória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 – Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deve-
rão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de 
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.6.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o li-
mite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, 
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram 
no limite de receita referido acima. 

 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes 

e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 
01 - PROPOSTA  e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas na forma disposta nos itens 3 
ao 3.6.1 desse edital e em seguida ocorrerá a abertura e apreciação das propostas. 

 
 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade mínima é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 

dias, deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e as-
sinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entre-
linhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 
 b) valor mensal pretendido para a execução do objeto do presente edital indicado em 

moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribui-
ções sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre o 
preço. 

 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 



 
 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da ofer-
ta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer 
novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e su-
cessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 
vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à li-
citante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova pro-
posta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desis-

tente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lan-
ces, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação 
das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a pro-
posta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar di-
retamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os va-
lores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresen-
tada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos re-

quisitos do item 5; 
 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexeqüíveis. 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar di-

reitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for confli-
tante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 
art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de con-
tratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 
3.5.1, deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 
5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 



 
 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta 
de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na for-
ma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na 
alínea a deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta origi-
nariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a pro-
posta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
va. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quais-
quer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Municí-
pio, conforme subitem 13.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 
 
7. DA HABILITAÇÃO: 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELO-

PE Nº 02, os seguintes documentos: 
7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Fede-

ral, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 
7.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de elei-
ção de seus administradores; 

7.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
7.1.5 - Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos refe-

ridos no item        7.1.2 e 7.1.3 a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, pre-
visto item 3 deste edital. 

7.1.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tribu-
tos e Contribuições Federais ,  Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União  e com o INSS). 

7.1.7 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última da sede 
da licitante. 

7.1.8 -  Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

7.1.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
7.1.10 -  Habilitação do Profissional 
- Diploma de graduação relacionada a área de TI (Tecnologia em Processamento de Dados, 

Ciência da Computação, Informática, Sistemas de Informação, etc) 
- Diploma de Pós-Graduação relacionada a área de TI (Sistema de Informação, Redes de 

Computadores, Segurança da Informação, etc) 
- Certificação MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) 
- Certificação – Gestor de Risco em Privacidade e Segurança da Informação 
- Certificado de conclusão de treinamento Linux Avançado 
- Atestados de Capacitação técnica para gerenciar Equipamentos Sonicwall a partir do TZ Se-

ries (mínimo 3 atestados com data de no máximo 60 dias) 



 
 

- Atestados de Capacitação Técnica para gerenciar a Plataforma VMWare Vsphere (mínimo 3 
atestados com data de no máximo 60 dias) 

- Certificado de conclusão de pelo menos 1 (um) dos cursos de segurança da informação da 
EC Council (CEH ou NSA) 

- Certificado de conclusão de curso EXIN Fundamentos de Segurança da Informação Basea-
do nas ISO 27001 e 27002 realizado por empresa credenciada para Certificação Oficial. 

- Certificado de conclusão do curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation realizado 
por empresa credenciada para Certificação Oficial. 

- Certificado de conclusão do curso EXIN Privacy and Data Protection Practitioner (PDPP) re-
alizado por empresa credenciada para Certificação Oficial. 

- Certificado de formação de Profissional de Privacidade de Dados, baseado na LGPD 
- Certificado de conclusão do curso de Proteção de Dados Pessoais no Setor Público; 
- Especificações Técnicas, link do site ou datasheet do software de Auditoria de Segurança 

que comprovem os requisitos solicitados. 
- Especificações Técnicas, link do site ou datasheet do software de Monitoramento de Servi-

dores que comprovem os requisitos solicitados. 
- Atestado de Visita Técnica para comprovação de que a Licitante, através de seu represen-

tante, visitou e tomou conhecimento dos serviços para atendimento ao Edital. Obs.: O Atestado de visita deverá 
ser confirmado (assinado) pelo Secretário Municipal de Administração. A visita deverá ser efetuada em até 02 
(dois) dias antes da data marcada para sessão do Pregão e agendada através do telefone (54) 3478-1200 com 
Jonas Meneghini. 

 
7.3  A  microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 

item 3.6 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no 
item 7.1.6 a 7.1.9,deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do cer-
tame. 

7.3.1 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, poden-
do o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já inti-
mados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.3.3 - O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de peque-
no porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabi-
litação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no 
item 12.1, alíena a, deste edital. 

7.4. - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele perío-
do, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o me-

nor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitan-

te e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, su-
cessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a ven-
cedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recur-
so, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recorrer por parte da licitante. 

 
 



 
 

9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1 - A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do Artigo 20 do Decreto Municipal nº 024/2021 e art. 
41 da lei 8666/93. 

9.2. - Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 
de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.3. - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a to-
das, vista imediata do processo. 

9.4. - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompa-
nhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

9.5. - Somente serão conhecidos as Impugnações e Recursos interpostos tempestiva-
mente e protocolados no Setor de Licitações no Endereço: Rua: Flores da Cunha, nº 102 – Centro – Vis-
ta Alegre do Prata – RS . Horário – 07h30 às 11h30 e das 13h20 às 17h20 – Segunda a Sexta Feira. 

 
10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital. 

10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo pe-
ríodo, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 – O Contrato decorrente do presente processo licitatório terá validade de um ano, po-
dendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos. 

 
 
11. DO PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será efetuado  mensalmente, em até 10 (dez) dias do mês subsequente, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal e corresponderá ao número de horas realizadas no período. 
11.2.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com 
juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

 
 
12. DAS PENALIDADES: 
12.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspen-

são do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contra-
tação; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência. 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais se-
rá considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contra-
to; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-
ção pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 



 
 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de ini-
doneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

12.2  - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
12.3  - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vista Alegre do Prata, setor de 
licitações, sito na Rua Flores da Cunha, nº 102, ou  pelo telefone (54) 3478-1200  no horário compreendido en-
tre as 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) di-
as da data marcada para recebimento dos envelopes. 

13.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

13.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realiza-
ção de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

13.4 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em 
órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à ve-
rificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

13.5 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-
ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administra-
ção, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

13.6  - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

13.7 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8.666-93). 

13.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

                          Vista Alegre do Prata, 18 de agosto de 2022. 
    
                                            
 
                Adair Zecca 
                                                                                Prefeito  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   MINUTA DE CONTRATO Nº                                                               PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, en-
tidade de direito público,  CNPJ nº 91566877/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Adair Zecca, 
brasileiro, residente e domiciliado neste Município, daqui por diante denominado de CONTRATANTE e do 
outro lado ........................... com sede na ........................................  na cidade de ..................................  
CNPJ nº  ..............................  neste ato representada pelo Sr. .........................,  daqui por diante denomina-
da de CONTRATADA, ajustam o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas adiante estipuladas.  

 
 

Cláusula Primeira – Pelo presente, a contratada  fica responsável pela instalação, configura-
ção e manutenção dos servidores de dados do Município, conforme termo de referência anexo ao processo 
licitatório. 

 
Cláusula Segunda -   Os serviços poderão ser prestados remotamente, e quando houver ne-

cessidade, deverá fazer atendimento in locco. 
Cláusula Terceira – As despesas com deslocamento  até o Município e alimentação ficam 

por conta da Contratada. 
Cláusula Quarta - O Contratante pagará à contratada a importância de R$ ................ 

(......................) por mês. 
Cláusula  Quinta  – Os pagamentos serão realizados em até dez dias do mês subseqüente a 

prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal. 
Cláusula  Sexta –  O presente contrato terá validade de um ano, a contar da data de sua as-

sinatura, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos períodos. 
Cláusula Sétima – Em caso de renovação será adotado o IGP-M como índice de reajuste. 
Cláusula Oitava - A Contratada obriga-se ao pagamento dos impostos pertinentes a este 

contrato na Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Prata. 
Cláusula Nona – Para todos os efeitos legais, a responsável pela fiscalização do presente 

Contrato é o Sr. Jonas Meneghini, Secretário da Administração. 
Cláusula Décima – A Contratada compromete-se a manter durante e vigência  do Contrato 

as condições de habilitação. 
                       Cláusula Décima Primeira - O descumprimento de qualquer das estipulações fixadas neste 
contrato ensejará o rompimento do mesmo, com as cominações de 5% sobre o valor do contrato como mul-
ta, além da proibição de contratar com o Município pelo prazo de um ano, na forma do artigo 77 da Lei 
8666/93 e suas alterações. 

Cláusula Décima Segunda - São motivos de rescisão contratual os elencados nos artigos 78 
e 79 da Lei 8666/93 e suas alterações. 

Cláusula Décima Terceira – A Contratada ficará obrigada aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 
dentro do limite permitido pelo art. 65, §1º, a Lei 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

Cláusula Décima Quarta – O presente Contrato será sustentado pela dotação                                                                                                                                                                            
orçamentária: (974) 03.01. 3.33.90.39.04 – Outros Serviços de Terceiras, Pessoa Jurídica, Manutenção de 
Software, Secretaria da Administração. 

Cláusula Décima Quinta - A tolerância de qualquer das partes relativamente a infrações co-
metidas contra disposições deste contrato não exime o infrator de ver exigido a qualquer tempo seu cum-
primento integral. 

Cláusula Décima Sexta – Fica eleito o Foro da comarca de Nova Prata como domicilio Judi-
cial deste Contrato. 

Assinam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 
Vista Alegre do Prata,  

                                                                                                                             
     Contratante                                                                            Contratada 
  

               
                    TESTEMUNHAS: _______________________   _______________________________ 
 



 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Pregão Presencial nº 039/2022 
 

Contratação de empresa para instalação, configuração e monitoramento dos servidores de dados do muni-
cípio, compreendendo nos seguintes serviços: 
 
a) Instalação, configuração e manutenção dos Servidores 
Instalação, configuração, atualização, manutenção preventiva e suporte de até 30 servidores, físicos ou vir-
tualizados, nas plataformas Windows, Linux ou VMWare, inclusive servidores que executam serviços de ter-
ceiros. A contratada deverá ser responsável pela implementação e suporte de todos os serviços ativos nos 
servidores (active directory, dhcp, dns, IIS, web server, mail server, ESUS etc), exceto serviços específicos 
de terceiros. 
 
b) Monitoramento online dos Servidores 
A Contratada deverá fornecer e manter uma solução de monitoramento de servidores com as seguintes ca-
racterísticas: 
- Monitoramento de todos os servidores em tempo real, fornecendo indicadores de performance (CPU, Me-
mória, Rede, espaço em disco, processos e serviços) através de relatórios ou gráficos; 
- Suporte para Autenticação de dois fatores; 
- Gerenciamento automático de patches de segurança, com agendamento parametrizado para instalação e 
correção; 
- Monitoramento de antivírus, com possiblidade de ativar e desativar o antivírus remotamente; 
- Monitoramento de serviços (com possibilidade iniciar e parar qualquer serviço); 
- Monitoramento de interface de rede; 
- Monitoramento de log de eventos, com possiblidade de geração de alertas baseados em eventos parame-
trizados; 
- A solução deve permitir acesso a área de trabalho remota, com dupla camada de proteção e conexão crip-
tografada; 
- A solução deve permitir as seguintes funcionalidades em relação aos servidores monitorados: iniciar, des-
ligar, reiniciar, gerar snapshots (no caso de servidores vmware); 
- Suporte de notificações por push; 
- Execução remota de comandos através de prompt de comando e powershell (para Windows) e comandos 
de terminal (para Linux); 
- Suporte a descoberta de ativos de rede automática; 
- Suporte a workflow automatizado para resolução de problemas de forma automática; 
- Suporte a manutenção de Windows Active Directory; 
- Suporte a execução e scripts automatizados (Windows e Linux); 
- Fornecimento de Interface web para acompanhar o monitoramento dos servidores. A interface deve possu-
ir acesso seguro através de conexão protegida por SSL; 
- Fornecimento de aplicativo para acompanhar o monitoramento dos servidores. O Aplicativo deve ter a su-
porte para realizar todas as operações descritas acima. O Aplicativo deve suportar no mínimo as platafor-
mas IOS e Android; 
- Criação de usuários com níveis de acesso customizados; 
- Possibilidade de envio de alertas em tempo real via e-mail e push para os usuários cadastrados. 
 
c) Proteção de Dados Pessoais e LGPD 
Auxílio no mapeamento de dados pessoais coletados pelo Município e suas secretarias; 
Auxílio na elaboração de Diagnóstico situacional do Município, mapeando o nível de maturidade de Segu-
rança da Informação e Proteção de Dados; 
Auxílio na gestão e gerenciamento de projeto para LGPD; 
Auxílio na elaboração de Relatórios de Análise de Impacto mapeados como necessários; 
Auxílio no gerenciamento de requisição de titulares de Dados. 
 



 
 

d) Elaboração e manutenção da documentação de TI 
Criação de documentação que contemple todas as configurações de infraestrutura física e lógica do ambi-
ente de TI existente. Essa documentação deve ser atualizada a cada alteração física ou lógica no ambiente 
de TI. 
 
e) Controle da estrutura física da rede de dados 
A Contratada deve ser responsável por homologar e controlar projetos relacionados a estrutura física da re-
de de computadores. 
 
f) Gerenciamento, projetos e controle da rede lógica de dados 
Homologar e controlar projetos de rede lógica, através de documentação, serviços e ferramentas de contro-
le, assim como elaborar projetos que envolvem o ambiente de TI quando necessário. A contratada deve 
prestar suporte em todas as ferramentas utilizadas para o controle lógico da rede. A contratada deve ser 
responsável pela implementação lógica de interligação de pontos de rede (VLANs, roteamento, QOS, etc) 
caso necessário, com limite máximo de 60 pontos. 
 
g) Controle de aquisição e instalação de hardware 
Auxiliar a contratante na homologação e aquisição de equipamentos e periféricos necessários para o funci-
onamento da rede. 
 
h) Controle de aquisição de instalação de software 
Auxiliar a contratante na homologação e aquisição de softwares. 
 
i) Controle e gerenciamento da padronização da rede de computadores 
Garantir que os objetos da rede de computadores sejam padronizados, através de nomenclatura homologa-
da e de endereçamento categorizado homologado pela contratante. 
 
j) Elaboração e controle de projeto de manutenção preventiva dos servidores, rede e equipamentos 
de segurança. 
 
k) Elaboração e gerenciamento de política de licenciamento de software 
 
l) Política de segurança da informação para acesso interno e externo 
Desenvolvimento de Política de Segurança da Informação, Normas de Acesso, Procedimentos e Termos de 
Uso. 
Documentação baseada na ISO/IEC 27001. 
Entregáveis: 
- Política Geral de Segurança: contém o propósito, escopo, diretrizes, papéis e responsabilidades, sanções 
e punições, referentes a política a ser implantada. 
- Termo de Uso: termo de conhecimento a ser assinado pelos colaboradores e prestadores de serviço da 
organização. 
- Norma de Acesso Remoto: define as diretrizes para o acesso remoto a ativos/serviços de informação e re-
cursos computacionais. 
- Norma de Uso de Equipamentos Pessoais: define as diretrizes para utilização segura de dispositivos com-
putacionais pessoais no ambiente corporativo. 
- Norma de Classificação e Manuseio da Informação: define as diretrizes para a classificação, rotulagem, 
manuseio, guarda e descarte seguro de informações em formato digital ou em suporte físico. 
- Norma de Proteção contra Códigos Maliciosos: define as diretrizes para proteção dos ativos/serviços de in-
formação contra ameaças e códigos maliciosos de qualquer natureza. 
- Norma de Uso de Serviços de E-Mail e Comunicadores Instantâneos: define as diretrizes para utilização 
dos serviços de e-mail e comunicadores instantâneos da organização. 
- Norma de Gestão de Identidade e Controle de Acesso: define as diretrizes para garantir que o acesso aos 
ativos de informação ou sistemas de informação tenham níveis adequados de proteção. 
- Norma de Acesso a Internet e Comportamento em Mídias Sociais: define as diretrizes para utilização se-
gura do acesso à internet e do comportamento de colaboradores em mídias e redes sociais. 



 
 

- Norma para Monitoramento de Ativos e Serviços da Informação: define as diretrizes para o monitoramento 
de ativos/serviços de informação e recursos computacionais. 
- Norma de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação: define as diretrizes para responder eventos 
ou incidentes de segurança que estejam impactando ou possam vir a impactar ativos/serviços de informa-
ção ou recursos 
computacionais. 
- Norma de Uso Aceitável de Ativos de Informação: define as diretrizes para o uso aceitável de ativos de in-
formação por seus usuários autorizados. 
 
m) Prevenção e combate a malwares 
A contratada é responsável por desenvolver, homologar e monitorar a implementação do projeto de preven-
ção e combate a malwares. 
 
n) Elaboração, execução e controle das políticas de backup de dados 
A contratada é responsável por definir, implementar e gerenciar plano de backup automático das informa-
ções e dados com necessidade de contingência. Essas informações de dados serão homologadas pela con-
tratante. A contratada deverá prestar suporte nas ferramentas utilizadas para a execução do plano de 
backup.  
 
o) Elaboração, execução e controle de políticas de contingência da rede de computadores 
A contratada é responsável por definir, implementar e gerenciar políticas de contingência de rede, a fim de 
evitar que sinistros afetem diretamente a disponibilidade de serviços críticos. 
 
p) Controle da estrutura de rede para o ambiente de telecomunicações 
A contratada deverá ser responsável por homologar, implementar e monitorar as configurações de rede ne-
cessárias para o funcionamento do ambiente de telecomunicações. 
 
q) Manutenção e gerenciamento do firewall 
A contratada deverá ser responsável pela manutenção, gerenciamento e suporte do firewall / firewall HA 
existente na contratante. 
 
r) Execução de auditoria de segurança mensal através de software homologado 
A contratada deverá ser responsável por executar mensalmente auditoria de segurança interna e externa 
nos ativos da 
contratante (ativos que estejam localizados nas dependências da contratante e ativos que estejam localiza-
dos na nuvem, 
caso existam). A auditoria deverá ser realizada por software que seja homologado para atender os seguin-
tes requisitos: 
- Relatórios customizados, sendo possível exportá-los para PDF, HTML ou CSV 
- Escaneamento: 
• Escaneamento de vulnerabilidades baseado em banco de dados de CVEs 
• Escaneamento de sistemas baseado em credenciais 
- Cobertura para os seguintes ativos: 
• Dispositivos de rede 
• Domínios 
• URL 
• Servidores 
• Aplicações Web 
• Banco de Dados 
- Gerenciamento: 
• Suporte a escaneamento remoto, escaneamento local via conexão VPN, com suporte aos seguintes sen-
sores: 
Detecção de Malware, Scan de DNS, Descoberta de Vulnerabilidades (básica, avançada e agressiva), Scan 
de Portas, Scan de SO Windows, Verificação de Certificados SSL, Verificação de Blacklists 
• Scores de Risco: Ranking de vulnerabilidades baseado em CVSS, com níveis de severidade (Crítico, Alto, 
Médio, Baixo e Info) 



 
 

- Relatórios que o software deve gerar: 
• Relatório detalhado de Ativos 
• Relatório de Riscos de Segurança 
• Relatório de escaneamento detalhado 
• Relatório de Riscos por Grupos Definidos 
• Relatório de Ocorrências 
- Conformidade: 
O software deve estar em conformidade com as seguintes normas: 
LGPD: 
- Art. 6 – Princípios de Segurança e Prevenção 
- Seção I – da Segurança e do Sigilo de Dados – Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas 
de segurança técnicas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações aci-
dentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequa-
do ou ilícito. 
- 2° II – demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade, quando apropriado. 
- Art. 50 1° - Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, 
em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade 
dos riscos e dos benefícios decorrentes do tratamento de dados do titular. 
ISO 27001: 2013 
- A.12.6.1 – Gestão de vulnerabilidades técnicas 
- A.14.2.3 – Análise crítica técnica das aplicações 
- A.16.1.3 – Notificação de fragilidades de segurança da informação 
- A.18.2.2 – Conformidade com as políticas e procedimentos de segurança da informação  
- A.18.2.3 – Análise crítica da conformidade técnica 
NIST 
- PROTECT – PR.IP-12: Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades deve ser desenvolvido e imple-
mentado 
- DETECT-DE.CM-8: Verificação de vulnerabilidades são executadas 
RESOLUÇÃO 4.658 (Bacen): 
- 2° Os procedimentos e os controles de que trata o inciso II do caput devem abranger... a detecção de in-
trusão, a prevenção de vazamento das informações, a realização periódica de testes e varreduras para de-
tecção de vulnerabilidades, a proteção contra softwares maliciosos. 
- Art. 3° - A política de segurança cibernética deve contemplar, no mínimo: II – os procedimentos e os con-
troles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender aos demais objetivos de 
segurança cibernética. 
PCI DSS: 
- Requisito 5: Manter um programa de gerenciamento de vulnerabilidades 
- Requisito 6: Desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros 
 
O contrato a ser firmado com a empresa vencedora será de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite do artigo 57 inciso II da lei 8.666/1993. 
 

 


