Superintendência de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo número 50501.310992/2018-45
EDITAL
OBJETO
Registro de Preços para fornecimento e implantação de Solução de Auditoria e
Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active Directory – AD), Servidor de Arquivos
(Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e solução de
análise de comportamento e alarme em tempo real, de uso permanente, incluindo
a execução de serviços especializados de apoio pós-implantação, conforme
condições, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo
I deste Edital.
Observações:
- Abertura da sessão pública dia 20/12/2018 – às 10:00 horas
- Site para realização do pregão: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Site para retirada do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Esclarecimentos: site www.comprasgovernamentais.gov.br ou via e-mail:
editais@antt.gov.br
- Referência de tempo: horário de Brasília
- Cópias do Edital e do respectivo aviso se encontram à disposição de qualquer
pessoa para consulta na ANTT, no seguinte endereço: Setor de Clubes Esportivos
Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A – 2º Andar - Gerência de
Licitações e Contratos - Brasília – DF – CEP 70.200-003.
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Superintendência de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo número 50501.310992/2018-45
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, por meio da Gerência de Licitações e Contratos, sediada
no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A
– 2º Andar - Gerência de Licitações e Contratos - Brasília – DF – CEP 70.200-003,
realizará licitação para Registro de Preços, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço unitário,
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271,
de 7 de julho de 1997, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04, de 11 de setembro
de 2014, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e nº
03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 e do Decreto n° 8.538, de 6 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 20/12/2018
Horário: 10:00 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços fornecimento e
implantação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft
Active Directory – AD), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio
Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e solução de análise de comportamento e
alarme em tempo real, de uso permanente, incluindo a execução de serviços
especializados de apoio pós-implantação, conforme condições, quantitativos e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será realizada em um único lote (grupo), formado por 05 (cinco)
itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, devendo a licitante
oferecer proposta para todos os itens que o compõe.
1.3. As eventuais contratações decorrentes do Registro de Preços, levada a
efeito pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes, devem abranger todos
os itens que compõem o lote, não sendo possível a contratação isolada dos itens.
2.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT.
2.2.

São participantes os seguintes órgãos/entidades:
2.2.1. Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta
licitação.
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4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1. 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.
4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login
e senha pelo interessado.
4.3. 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.
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. 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 SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de
2018.
5.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.2.1. proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;

e

celebrar

contratos

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
5.2.4. que estejam em processo de dissolução, falência, cisão, fusão ou
incorporação, salvo o disposto nos subitens 9.5.1.1 e 9.5.1.2 deste Edital;
5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.2.6. Sociedades Cooperativas.
5.3. Como condição de participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.3.1.1. 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 ou
empresa de pequeno porte;
5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no Edital;
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5.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.3.4. 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;
5.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
5.3.6. 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;
5.3.7. 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.
5.3.8. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7174, de 2010, estando apto
a usufruir dos critérios de preferência.
6.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrarse-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
6.4. 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.
6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1. Valor unitário de cada item que compõe o lote (grupo);
6.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informações:
6.6.2.1. a relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados
na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua
especificação;
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
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6.8.1. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o
previsto não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 57,
§1º da Lei nº 8.666, de 1993;
6.8.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se
revele superior às necessidades da CONTRATANTE, a Administração deverá
efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, caso necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base no art. 65, I, “b” da Lei nº 8.666, 1993,
nos termos do art. 63, §2º da IN SEGES/MP nº 5/2017.
6.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá
incluir, no campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor
correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123,
de 2006.
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação.
7.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem
especificações técnicas contidas no Termo de Referência.
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que
compõe o lote.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.7.1. 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.
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
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7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro
aos participantes.
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em
coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta
ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
7.17. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.18. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência
de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de
apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
7.19. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação,
definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de
preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos
artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
7.19.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação,
nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de
preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na
mesma situação.
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7.20. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº
7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto
nº 7.174, de 2010.
7.21. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.
7.21.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1
do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
8.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de
Referência;
8.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que
apresentar preço manifestamente inexequível;
8.2.4. não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação
ao preço e produtividade adotada.
8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das
enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017.
8.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta
não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível
a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.5. 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.
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.7. O licitante que ofertar o menor lance deverá realizar Prova de Conceito, sob
pena de não aceitação da proposta, conforme critérios estabelecidos no item 10
do Termo de Referência, bem como no Apêndice “B” do Termo de Referência.
8.7.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário
de realização da Prova de Conceito, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
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8.7.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de
mensagem no sistema.
8.7.3. No caso de o licitante não realizar a Prova de Conceito ou a solução
ofertada não atender as especificações previstas no Termo de Referência, a
proposta será recusada.
8.7.4. Se a solução ofertada pelo primeiro classificado não for aceita, o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-á com a realização de Prova de Conceito e,
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
8.10.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.
8.10.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das 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:
8.1.1 SICAF;
8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
8.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;
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8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
9.3.

Habilitação jurídica:
9.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.3.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.3.3. 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, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;
9.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte;
9.3.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
9.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorização;

9.4.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
9.4.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante;
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9.4.7. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
9.4.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.4.9. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.4.10. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.5.

Qualificação Econômico-Financeira:
9.5.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
9.5.1.1. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou
extrajudicial, o pregoeiro exigirá que a licitante apresente a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitação;
9.5.1.2. A licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com
plano de recuperação judicialmente acolhido, deverá, ainda assim,
comprovar todos os demais requisitos de qualificação econômicofinanceira previstos neste Edital.
9.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, referentes ao último exercício social, comprovando índices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um);
9.5.2.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou
inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral,
Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui
capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do lote pertinente;

9.6.

As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
9.6.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o lote pertinente, mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme
requisitos estabelecidos no item 9 do Termo de Referência.
9.6.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;
9.6.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
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9.6.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins
de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.
9.6.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados
os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
9.7.

As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão apresentar ainda:
9.7.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida
no Termo de Referência, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017; ou
9.7.2. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais
para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento,
conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte
por não realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com
a ANTT, na forma do Apêndice “D” do Termo de Referência.

9.8. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.
9.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de
funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do e-mail editais@antt.gov.br. Posteriormente, os
documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração,
desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial,
para análise, no prazo de 02 (dois) dias, após encerrado o prazo para o
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.
9.9.1.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.10. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação
econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser
substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada
no referido sistema, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
de 26 de abril de 2018.
9.10.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.
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9.11. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.14. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a
reabertura da sessão pública.
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
9.17. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.1. 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.
10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de
Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º
da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2. Todos os licitantes remanescentes
acompanhar a sessão reaberta.

deverão

ser

convocados

para

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
11.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços,
devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo
anexo a este instrumento convocatório.
11.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à CONTRATADA, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
12.

DOS RECURSOS

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
12.2.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente
informado, para decisão.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro
de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.
13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a
indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
13.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
14.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
15.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da entidade CONTRATANTE, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
15.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).
15.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.
15.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
15.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste Contrato;
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15.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do Contrato;
15.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA.
15.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
15.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
15.5. O garantidor não é parte legítima para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à CONTRATADA.
15.6. No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência,
a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.
15.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
15.8. Será considerada extinta a garantia:
15.8.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
15.8.2. no prazo de 90 dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
estendido, nos termos da comunicação.
16.

DO TERMO DE CONTRATO

16.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de
05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação, cuja vigência será de 36 (trinta
e seis) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite
de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
16.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos
resultados serão anexados aos autos do processo.
16.2.1.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.
16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
16.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
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17.

DO REAJUSTE

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Contrato, anexo a este Edital.
17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993
e no Decreto nº 7.892, de 2013.
18.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no
Termo de Referência.
20.

DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
20.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e
definitivo do serviço, nos seguintes termos:
20.2.1.
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual;
20.2.2.
No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao
gestor do contrato.
20.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório
mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:
20.3.1.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;
20.3.2.
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e
20.3.3.
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalização.
20.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
20.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo
XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
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20.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
20.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
20.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
20.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
20.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
20.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
20.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em
execução com a contratada inadimplente no SICAF.
20.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.
20.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no
§5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
20.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido
de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento
até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, sendo:
I = índice de atualização financeira;
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM=Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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21.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
21.1.1.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor
classificado.
21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última
proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada
nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame
não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
22.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato
decorrente da ata de registro de preços;
22.1.2. apresentar documentação falsa;
22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5. não mantiver a proposta;
22.1.6. cometer fraude fiscal;
22.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
22.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
22.3.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do item(ns)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
22.3.3. impedimento de licitar e de contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, conforme
Regulamento aprovado pela Deliberação nº 253, de 02/08/2006, Anexo IV
deste Edital;
22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
22.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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22.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
23.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
editais@antt.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Setor de
Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A – 2º Andar Gerência de Licitações e Contratos - Brasília – DF.
23.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e
quatro horas.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via internet, no endereço indicado no Edital.
23.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
23.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para
consulta por qualquer interessado.
24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. 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 anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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.
24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

19-120

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.
24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.antt.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Setor de
Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A – 2º Andar Gerência de Licitações e Contratos - Brasília – DF, nos dias úteis, no horário das
08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.10.1. Anexo I

Termo de Referência;

24.10.2. Anexo II

Planilha de Preços;

24.10.3. Anexo III Tabelas de Quantidades para o Órgão Gerenciador e
Órgãos Participantes;
24.10.4. Anexo IV Regulamento para aplicação da penalidade
Impedimento de Licitar e Contratar com a União no Âmbito da ANTT;
24.10.5. Anexo V

de

Minuta da Ata de Registro de Preços;

24.10.6. Anexo VI Minuta do Termo de Contrato.
Brasília, 07 de dezembro de 2018
Adão Cabral Formiga
Pregoeiro
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Superintendência de Tecnologia da Informação - SUTEC
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo nº 50501.310992/2018-45
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1.Registro de Preços para fornecimento e implantação de Solução de Auditoria e
Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active Directory – AD), Servidor de Arquivos
(Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e solução de
análise de comportamento e alarme em tempo real, de uso permanente, incluindo a
execução de serviços especializados de apoio pós-implantação, de acordo com as
especificações e definições constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA e seus
APÊNDICES.
Lote

Item

1
2
1
3
4
5

Unidade de
Medida

Descrição
Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de AD (Microsoft Active Directory)
Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de servidores de Arquivos (Microsoft File Server)
Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange
Server)
Solução de Tecnologia da Informação de análise de
comportamento e alarme em tempo real
Serviços especializados de apoio pós-implantação

ANTT

FUNAI

Quantidade

Quantidade

Quantidade
Total

Licença

2.600

2.500

5.100

Licença

2.600

2.500

5.100

Licença

2.600

2.500

5.100

Licença

2.600

2.500

5.100

Horas

900

1.000

1.900

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é uma Autarquia Especial
vinculada ao Ministério dos Transportes, encarregada da administração dos diversos
sistemas de transporte terrestre do país, entre os quais se encontram as concessões
rodoviárias e ferroviárias federais, o transporte de cargas e o transporte interestadual
e internacional de passageiros.
2.2.A ANTT foi criada mediante a Lei nº 10.233, do dia 5 de junho de 2001, juntamente
com o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, com a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários e com o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT. A Agência vem sofrendo um processo de
maturidade, desde a sua criação, onde os atuais ritmos de trabalhos e atividades
impõem uma grande necessidade de modernização, de forma a assegurar que esta
cumpra com maestria sua missão nas concessões, permissões e autorizações, nos
modais ferroviário, rodoviário e dutoviário.
2.3.O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2018/2020, tem por objetivo
assegurar que as metas e objetivos de TIC estejam alinhados aos objetivos
estratégicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e, portanto,
alinhado com o seu Planejamento Estratégico. A estratégia de Tecnologia da
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Informação e Comunicação – TIC desenvolvida é parte de um processo dinâmico e
interativo para estruturar os serviços, ações e projetos e consolidar os trabalhos que
são realizados pela SUTEC, no que diz respeito à construção de soluções e serviços
que promovam a governança das informações para agilizar a tomada de decisão pela
alta direção da ANTT.
2.4.Nesse contexto a presente contratação buscar atender os objetivos estratégicos
do PDTI 2018/2020 no que diz respeito a viabilizar a disponibilidade, integridade e a
confidencialidade dos sistemas de informação proporcionando segurança da
informação (OETI6) e promover continuamente ações estratégias de governança de
TIC (OETI5).
2.5.Com o intuito de atender a essas necessidades o presente documento tem por
objetivo a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de
Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active Directory – AD),
Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange
Server) e solução de análise de comportamento e alarme em tempo real, de uso
permanente, incluindo a execução de serviços especializados de apoio pósimplantação.
2.6.A solução de auditoria em ambiente Microsoft visa controlar, auditar e monitorar
dados sensíveis. Permite gerenciar o risco operacional envolvido e avaliar a
adequação das tecnologias e sistemas de informação utilizados na organização
através da revisão e classificação dos controles, procedimentos de TI, infraestrutura,
operação, desempenho e segurança da informação que envolve o processamento de
informações críticas para a tomada de decisão. Permite, ainda, reunir, agrupar e
mensurar evidências para determinar se um sistema de informação suporta
adequadamente um ativo de negócio, mantendo a integridade dos dados, utilizando
eficientemente os recursos e cumprindo com as regulamentações e leis
estabelecidas.
2.7.A maioria das informações acessadas por usuários locais estão armazenada em
repositórios de dados não estruturados na rede da ANTT. Este fato cria a necessidade
de contratação da solução baseada em software para auditoria e controle de acessos,
existente no ambiente da Agência. Esta solução visa possibilitar auditar, controlar e
gerenciar as ações dos usuários, nas plataformas, tais como, diretório de usuários
(Microsoft Active Directory), servidor de arquivos (Microsoft File Server), correio
eletrônico (Microsoft Exchange Server). Assim como, monitorar e prevenir
comportamentos suspeitos em tempo real, identificar dados sensíveis e gerir de
forma automática e segura todas as permissões dos usuários da ANTT.
2.8.A ANTT não possui nenhuma solução de auditoria na forma proposta, sendo
necessária para que a ANTT possa seguir alinhada com o PDTI 2018/2020 e assim
cumprir a sua missão, atendendo com a qualidade às expectativas dos usuários dos
seus serviços, uma vez que a sua infraestrutura de tecnologia da informação
necessita de melhorias continuas, modernas e seguras.
2.9.Considerando a importância e o grande volume de informações eletrônicas da
Agência, faz-se necessário preservar a integridade dessas informações, com vistas a
manter o máximo possível a sua segurança.
2.10.MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADES DO NEGÓCIO
2.11. Um grande risco para as atividades desenvolvidas por qualquer órgão da
Administração Pública é tornar os sistemas computacionais indisponíveis e colocar
em dúvida a confidencialidade e a integridade dos dados armazenados. Com os
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sistemas cada vez mais ‘online’ e usuários acessando uma infinidade de aplicativos
Web ou remotos, faz-se necessária a implementação de controles e políticas de
segurança da informação que garantam a disponibilidade, confidencialidade e
integridade das informações corporativas.
2.12. A ANTT atento ao contínuo crescimento dos incidentes de segurança e a
evolução das ameaças à sua rede tecnológica, vem buscando dar continuidade ao
elevado nível de proteção de sua rede de dados, minimizando os incidentes no âmbito
de sua estrutura organizacional.
2.13. O elevado volume de informações eletrônicas da ANTT e a sua importância
estratégica para serviços de transportes do país conduzem à necessidade da
preservação das informações e dos equipamentos (pelos seus valores financeiro,
informativo, probatório e histórico) com a devida segurança e qualidade com um
ambiente adequado à sua destinação. Segundo o instituto de pesquisas técnicas e
análises de tendências de TI – o GARTNER GROUP, cerca de 80% dos dados
estratégicos estão armazenados em base de dados não estruturadas ou semiestruturadas. Esses dados estão distribuídos em pastas (departamentais, setoriais e
individuais), acessadas entre os diversos Usuários de Rede e gerenciadas por
Sistemas Operacionais que proporcionam o registro de eventos (LOG’S).
2.14. Outro estudo do GARTNER GROUP aponta que, em média, para cada 1 TeraByte
de arquivos, existem 50.000 (cinquenta mil) pastas. Em cada uma dessas pastas
existem arquivos que podem conter informação de cunho crítico ao funcionamento
da instituição. Esta extensa quantidade de arquivos sensíveis é armazenada e usada
durante o dia-a-dia na ANTT.
2.15. Com o grande número de arquivos sigilosos e estratégicos existentes dentro
da Agência é comum que um funcionário/servidor seja apontado como o dono de uma
determinada pasta contendo esses arquivos. Devido a mudanças frequentes de
cargos internos que não são avisadas a Administração de TI, essas pastas podem
estar sendo gerenciadas por um funcionário/servidor que não está mais em posição
para isso, comprometendo estes dados, e infringindo por vezes a Norma
Complementar nº 20/IN01/DSIC/GSIPR, que diz: “toda informação sigilosa deve
possuir um proprietário onde deve assumir a responsabilidade de descrever o
conteúdo da informação”.
2.16. Além disso, uma vez registrados, a busca por informação desses eventos em
arquivos de eventos (LOG´S) é lenta, com interface ineficiente para consultas e
pesquisas, além de não fazer monitoramento e análise crítica de eventos visando
detecção antecipada de situações indevidas, tornando inviável qualquer tipo de
gerenciamento e a auditoria de acesso a dados de forma real e imediata, sem geração
de tráfego de rede.
2.17. Diante do exposto, faz-se necessário à implementação no ambiente de uma
solução de auditoria, controle e gerência de permissionamento dos serviços de AD
(Microsoft Active Directory), de servidor de Arquivos (Microsoft File Server), de
sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange Server) e de solução de análise de
comportamento e alarme em tempo real, os quais são responsáveis pela comunicação
e armazenamento dos dados não estruturados ou semi-estruturados da ANTT.
2.18. Trata-se, portanto, de contratação de empresa especializada em Tecnologia da
Informação para eventual fornecimento de solução baseada em software totalmente
compatível com ambiente Microsoft para implantação de auditoria, controle e
gerência de permissionamento dos serviços de AD (Microsoft Active Directory),
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servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange
Server) e solução de análise de comportamento e alarme em tempo real do órgão.
2.19. O volume de usuários na rede de dados da ANTT, torna a atividade de gestão
inexequível para os Analistas e Administradores da TI. As atividades de: auditar,
controlar e gerenciar as ações dos usuários, nas plataformas tais como diretório de
usuários (Microsoft Active Directory), servidor de arquivos (Microsoft File Server),
correio eletrônico (Microsoft Exchange Server), monitorar e prevenir comportamentos
suspeitos em tempo real, identificar dados sensíveis e gerir todas as permissões dos
usuários de forma segura exigem sistemas eficientes que possibilitem essa tarefa.
2.20. São desafios que hoje esses Analistas e Administradores da TI enfrentam:

a) Identificar/classificar conteúdo sensível;
b) Identificar os proprietários dos dados;
c) Controle e auditoria dos eventos (quem acessou o que e como);
d) Excesso de demanda com falta mão de obra para executar as tarefas;
e) Assegurar que as autorizações são baseadas em necessidades de negócios.
2.21. Desta maneira, espera-se a adequação contínua das capacidades de controle
e monitoramento necessárias aos serviços alocados no ambiente. O que, ao ser
implementado, aumentará o gerenciamento, a eficiência e a proteção das
informações, simplificando tarefas complexas e permitindo uma fácil adaptação dos
analistas e administradores da TI a alterações de emergência ou imprevistas. Desta
forma, permite-se o aumento na garantia de disponibilidade, confiabilidade, rapidez
e segurança aos dados da ANTT.
2.22.CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE
2.22.1.
A contratação compreende parte de um processo dinâmico e interativo
para estruturar os serviços, ações e projetos e consolidar os trabalhos que são
realizados pelos gestores e servidores da instituição, no que diz respeito à viabilizar
a disponibilidade, integridade e a confidencialidade dos sistemas de informação,
proporcionando segurança da informação e promovendo continuamente ações
estratégias de governança de TIC para assegurar aos usuários adequada prestação
de serviços de Transporte Terrestre.
2.22.2.
A contratação se baseia, ainda, no alinhamento estratégico, missão e
diretrizes, como fator fundamental para a estrutura e a qualidade institucional da
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e para atender aos seguintes
objetivos estratégicos:
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Mapa Estratégico ANTT
(Deliberação nº 498, de 21 de dezembro de 2017)

2.22.3.
Diante do objetivo estratégico de viabilizar a disponibilidade, integridade
e a confidencialidade dos sistemas de informação proporcionando a segurança da
informação e Promover continuamente ações estratégicas de governança de TIC, a
ANTT identifica na manutenção proposta da solução consonância com o previsto no
Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2018/2020, em seu item N05 Definir mecanismos alternativos que possibilitem o aumento da disponibilidade e a
contingência e Item N33 - Realizar gestão de riscos.
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2.22.4.
A ANTT não possui nenhuma solução de auditoria na forma proposta,
sendo necessária para que a ANTT possa seguir alinhada com o PDTI 2018/2020 e
assim cumprir a sua missão, atendendo com a qualidade às expectativas dos usuários
dos seus serviços, uma vez que a sua infraestrutura de tecnologia da informação
necessita de melhorias continuas, modernas e seguras.
2.22.5.
Desta forma, além de atender a todos os requisitos técnicos e negociais
previstos, permitirá maior abrangência no processo de Segurança de Dados, a solução
guardará total alinhamento com o Planejamento Estratégico e de TI da ANTT e com
as determinações dos Órgãos de Controle.
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2.23.ENQUADRAMENTO EM SOLUÇÃO DE TI
2.23.1.
Solução de Tecnologia da Informação, conforme a consideração
constante do inciso X, do art. 2º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2014, é o
“conjunto de bens e/ou serviços de Tecnologia da Informação que se integram para o
alcance dos resultados pretendidos com a contratação.”
2.23.2.
A consideração acima se baseia na integração de bens, serviços de TI e
automação, tendo como finalidade o alcance dos resultados pretendidos pela
contratação, que, no processo em questão, refere-se à contratação de serviços de
auditoria de acessos de usuário, de diretório de arquivos e correio eletrônico, que
compreende a integração de funcionalidades, recursos tecnológicos, ferramentas e
serviços que de forma coesa e eficiente atendam às necessidades da ANTT. Desta
forma, a solução permite a sinergia de recursos tecnológicos e serviços
especializados, que integrados compõem uma Solução de TI.
2.23.3.
Considerando que uma solução de TI engloba todos os elementos (bens,
serviços de TI e automação) necessários que se integram para o alcance dos
resultados pretendidos com a contratação, de modo a atender à necessidade que a
desencadeou, e que a contratação pretendida compreende serviços de especializada
para o fornecimento e implantação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de
Serviços (Microsoft Active Directory – AD), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server),
Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e solução de análise de
comportamento e alarme em tempo real.de uso permanente, que se trata da
necessidade de garantir a confidencialidade e segurança dos dados da ANTT, podese afirmar que a contratação em questão compreende uma solução de tecnologia.
2.24.BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO
2.24.1.
benefícios:

Com

a contratação prevista pretende-se

alcançar

os

seguintes

a) Incremento da rastreabilidade e monitoramento nos serviços de diretório, AD
(Active Directory) e correio eletrônico (Exchange);
b) Aderência às normas de segurança;
c) Aumento da produtividade e da Segurança da informação;
d) Maior controle das informações compartilhadas na Agência;
e) Aumentar a proteção dos dados contra alterações, exclusões e atividades não
autorizadas, com consequente diminuição de tempo de resposta a falhas,
paralisações e desastres;
f)

Reduzir os riscos e vulnerabilidades existentes;

g) Garantia do sigilo das informações;
h) Identificação e classificação de conteúdo sensível;
i) Identificação dos proprietários dos dados;
j) Assegurar que as autorizações sejam baseadas em necessidade de negócios;
k) Identificar em tempo real possível incidente que possam comprometer a
segurança da informação;
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l) Visualizar de forma mais completa a estrutura do Active Directory (AD), sendo
possível administrar seu repositório de usuários e grupos de segurança através de
uma interface única, justamente com a gestão de seus servidores de arquivos;
m) Auditar de forma eficiente o Active Directory (AD) e Exchange, com visibilidade de
todos os eventos ocorridos, por meio dos logs de auditoria;
n) Gerenciar o permissionamento e os logs de acessos;
o) Emitir Relatórios visando facilitar o controle sobre o que acontece em todos os
ambientes.
2.25.DOS CRITÉRIOS DE PARCELAMENTO OU AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES
2.25.1.
De forma a compreender uma Solução de Tecnologia da Informação,
conforme a consideração constante do inciso X, do art. 2º, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 04/2014, a contratação de empresa especializada para o fornecimento
e implantação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active
Directory – AD), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico
(Microsoft Exchange Server) e solução de análise de comportamento e alarme em
tempo real.de uso permanente, incluindo a execução dos serviços de apoio pósimplantação, não deve ser dividida e contratada em itens, de forma a garantir o
cumprimento dos requisitos técnicos apresentados neste Termo de Referência.
2.25.2.
Os itens do objeto deverão ser licitados e adjudicados por grupo,
considerando a indivisibilidade dos mesmos, pois a soluções e os serviços são de uma
mesma natureza, que guardam correlação entre si, seja por similaridade técnica ou
de tecnologia.
2.25.3.
A avaliação do aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto
econômico, ou seja, se um objeto divisível for mais vantajoso sob o aspecto
econômico, mas acarretar inviabilidade técnica, o aspecto técnico prevalecerá.
Entende-se que “a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se
admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, pondo
em risco a satisfação do interesse público em questão”.
2.25.4.
A interdependência dos serviços acontece, já que há uma lógica de
execução entre os mesmos, podendo alguns ocorrerem concomitantemente.
2.25.5.
Cabe ao administrador público disponibilizar e até mesmo estimular as
condições para o aumento da competitividade, sem perder de vista a essência da
solução técnica que se requer. Uma característica não deve sobrepor a outra e sim
conviver em igualdade. Com este norteamento preliminar a divisão por lotes foi
analisada e afastada, pois a necessidade técnica de integração e interdependência
de requisitos entre os diversos itens contratados se faz necessária.
2.25.6.
Para a adequada execução dos serviços contratados, é fundamental que
seja assegurada a unidade conceitual de todas as etapas técnicas previstas no objeto
a ser contratado, sendo estas percebidas como um todo uno e indivisível, dada a
interdependência das mesmas, estando estas entrelaçadas pela coerência
tecnológica, direcionadas para os resultados esperados.
2.25.7.
A visão técnica mostra que a necessidade de comprovação de
capacidade técnica e especializada em vários itens determina a existência da
interdependência entre os mesmos e a improcedência do parcelamento, tal como no
caso presente.
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2.25.8.
Este modelo se faz necessário e imperativo, na medida em que os
serviços a serem executados mantêm uma intra e inter-relação, onde a conclusão da
tarefa posterior depende diretamente da execução plena e satisfatória de sua
antecessora, razão pela qual devem ser mantidos o mesmo controle e supervisão.
2.25.9.
Adicionalmente, destacam-se outros ganhos de ordem técnica
decorrentes da adoção de um processo metodológico único para a prestação dos
serviços contratados que envolvem atividades interconectadas. A opção por lote
único mitigará atrasos ou retrabalhos, inerentes das diferenças metodológicas,
quando da existência de mais de uma CONTRATADA.
2.25.10.
Nesse aspecto, justifica-se também a opção de contratação dos serviços
em um lote único pelos mesmos princípios administrativos da confiabilidade e
conveniência técnica na contratação, pois havendo dependência entre os serviços
que compõem o objeto licitado, a restrição à inclusão de uma terceira pessoa,
mediante contrato diverso, no processo mostra-se mais adequada.
2.25.11.
O modelo proposto de contratação representa a gestão integrada sem
divisão de responsabilidades, em função de diversos Contratos com diferentes
fornecedores, inibindo conflitos, sobreposição de atividades e a diluição do
comprometimento com o todo do processo.
2.25.12.
Pela ótica do gerenciamento, é fundamental que a CONTRATADA tenha
conhecimento simultâneo dos serviços contratados, para que possa responder pelos
resultados que lhes serão exigidos nos Níveis de Serviço, e a ANTT, neste contexto,
realizará a gestão e fiscalização de um único contrato, permitindo melhor controle.
2.25.13.
Sob o ponto de vista econômico a contratação única evita ônus
administrativos e burocráticos consequentes à contratação concomitante por
intermédio de vários contratos, consequentemente várias empresas prestadoras de
serviço, gerando economia de escala, tempo, ganhos de eficiência e maior
compromisso da CONTRATADA.
2.25.14.
O agrupamento de todos os itens para atendimento por um único
licitante não só reduzirá consideravelmente os riscos de execução, como também irá
permitir propostas mais consistentes e econômicas por parte dos licitantes, reduzindo
os custos a serem apresentados.
2.25.15.
O modelo promove a economicidade, na medida em que não serão
absorvidos os custos consequentes à agregação de vários profissionais responsáveis
por atividades técnicas e administrativas, tais como prepostos, gestores ou
supervisores técnicos. Caso isto ocorresse representaria a multiplicação destas
despesas por tantos quantos fossem os contratos firmados.
2.25.16.
Assim posto, para esta aquisição, o parcelamento do objeto não se
aplica, sendo o modelo definido para esta contratação o mais adequado
tecnicamente, sem restringir ou prejudicar a competitividade do certame e,
consequentemente, visando promover maior vantajosidade para a Administração.
2.26.DA NATUREZA DO SERVIÇO, SE CONTINUADO OU NÃO
2.26.1.
Trata-se de serviço contínuo, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
essencial para manter o funcionamento das atividades finalísticas da ANTT, de modo
que sua interrupção comprometerá a prestação de serviço público da Agência e pelo
fato de eventual paralisação da atividade contratada implicar em prejuízo ao exercício
das atividades da Administração e no cumprimento de sua missão institucional.
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2.27.DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.27.1.
Os serviços são de natureza comum, nos termos do parágrafo único, do
art. 1°, da Lei nº 10.520, de 2002, por se tratar de Solução de Auditoria e
Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active Directory – AD), Servidor de Arquivos
(Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e solução de
análise de comportamento e alarme em tempo real, de uso permanente e serviços
associados, podendo ser prestado por diversos fornecedores.
2.27.2.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares à área de competência legal da ANTT, não
inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
2.27.3.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da CONTRATADA e a ANTT, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3. MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1.QUANTIDADES
3.1.1. As quantidades e serviços deverão obedecer às definições da tabela abaixo:
Lote

Item

1
2
1
3
4
5

Unidade de
Medida

Descrição
Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de AD (Microsoft Active Directory)
Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de servidores de Arquivos (Microsoft File Server)
Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange
Server)
Solução de Tecnologia da Informação de análise de
comportamento e alarme em tempo real
Serviços especializados de apoio pós-implantação

ANTT

FUNAI

Quantidade

Quantidade

Quantidade
Total

Licença

2.600

2.500

5.100

Licença

2.600

2.500

5.100

Licença

2.600

2.500

5.100

Licença

2.600

2.500

5.100

Horas

900

1.000

1.900

3.1.2. Os serviços especializados de apoio pós-implantação, serão executadas sob
demanda, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO OU MÁXIMO, mediante a abertura de
ORDEM DE SERVIÇO (OS).
3.1.3. Os softwares deverão estar acompanhados de sua documentação técnica
completa e atualizada, preferencialmente, no idioma português, falado e escrito no
Brasil, compreendendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes.
3.1.3.1. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, impressa ou em
mídia digital, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo, mesmo que autenticadas, e
deverá ser disponibilizada no site do fabricante para download.
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3.2.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO
3.2.1. O detalhamento técnico do objeto encontra-se descrito no APÊNDICE “A”, deste
TERMO DE REFERÊNCIA.
3.3.DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
3.3.1. FORNECIMENTO DOS SOFTWARES
3.3.1.1. Os softwares deverão ser entregues instalados e configurados nos locais
indicados pela ANTT, em dias úteis (segunda a sexta-feira), no horário de 8:00 às
18:00 horas.
3.3.1.2. Os softwares deverão ser instalados nos equipamentos indicados, atendendo
a todos os requisitos de segurança da informação estabelecidos pela AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
3.3.1.3. Os softwares complementares necessários e compatíveis com as Soluções
Tecnológicas ofertadas, não contemplados no presente item deverão ser instalados e
configurados pela CONTRATADA, que terá total responsabilidade por seus custos e
manutenções, sem ônus adicionais para a ANTT.
3.3.1.4. As licenças de uso por módulos devem ser disponibilizadas aos gestores e
usuários com total estabilidade.
3.3.1.5. A CONTRATADA deverá fornecer garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar
da data do ateste da nota fiscal, e durante esse período fornecer todas as atualizações
técnicas do software adquirido, revisões dos manuais técnicos e/ou da documentação.
A garantia não abrange defeitos resultantes de acidentes, abusos, reparo,
modificações ou melhoramentos não autorizados.
3.3.2. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
3.3.2.1. A contratada deverá prover os serviços necessários para a instalação,
configuração e testes da solução por ela provida, de forma a propiciar seu pleno
funcionamento no ambiente da contratante;
3.3.2.2. Antes do início da instalação, deverá ser realizada reunião para alinhamento
de expectativas entre as equipes técnicas da contratada e da contratante. Nessa
oportunidade, a contratada deverá apresentar proposta de plano e cronograma para
realização dos serviços de instalação, configuração e testes da solução. O plano
apresentado deverá ser aprovado pela contratante. A instalação somente poderá ser
iniciada depois de finalizada a entrega das licenças do software à Contratante;
3.3.2.3. O serviço engloba a instalação de todos os módulos da solução, as
configurações requeridas nos ambientes computacionais de desenvolvimento e
produção e a atividade de testes necessária para garantir o seu pleno funcionamento.
Inclui também, se necessário, a instalação dos sistemas de softwares básicos (sistema
operacional, servidor de banco de dados, servidor de aplicação) e demais sistemas
de software necessários ao funcionamento da solução contratada;
3.3.3. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO
3.3.3.1. A solução será considerada integralmente implantada quando atender a todos
os requisitos descritos neste documento. Os custos e insumos para a implantação da
solução são encargos da contratada. As atividades de implantação não devem ser
contabilizadas como prestação de serviço de suporte especializado, mesmo na
hipótese de atividades de tal natureza.
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3.3.4. AMBIENTE TECNOLÓGICO
3.3.4.1. A ANTT deverá fornecer o espaço físico e os recursos necessários à execução
dos serviços de acordo com as especificações técnicas do projeto, suprimentos de
informática, materiais, instalações, meios de comunicação e mobiliário para a equipe,
quando for o caso.
3.3.5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO
3.3.5.1. Os serviços de manutenção, atualização de versão e suporte técnico deverão
ocorrer no prazo de 36 (trinta e seis) meses, devendo ser iniciados no primeiro dia
após o término dos serviços de instalação e configuração; e emissão do Termo de
Aceite Definitivo.
3.3.5.2. Os serviços de manutenção, atualização de versão e suporte técnico
objetivam a manutenção de toda as soluções, em perfeitas condições de operação,
incluindo assistência técnica, atualizações de versão e manutenção durante o período
de vigência contratual.
3.3.5.3. A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico on-site para prestar
atendimento à possíveis falhas ou interrupções de funcionamento da solução
proposta, sempre que solicitado pela ANTT.
3.3.5.4. Os atendimentos das ocorrências técnicas devem ser realizados em acordo
com os critérios definidos pelos níveis de serviço da tabela abaixo, estando sujeita a
CONTRATADA, no caso do descumprimento dos prazos, às sanções especificadas a
seguir:
NÍVEL DE
IMPORTÂNCIA DA
OCORRÊNCIA

BAIXA

MÉDIA

CRÍTICA

DESCRIÇÃO
Ocorrência que
não gere a
indisponibilidade
de utilização de
determinada
funcionalidade ou
módulo.
Ocorrência que
gere a
indisponibilidade
de determinada
funcionalidade ou
módulo.
Ocorrência que
gere a
indisponibilidade
de um conjunto de
funcionalidades ou
módulos ou da
solução como um
todo.

PRAZO MÁXIMO
PARA
ATENDIMENTO

PRAZO MÁXIMO
DE SOLUÇÃO DA
OCORRÊNCIA

Em até 16
(dezesseis)
horas úteis.

Em até 40
(quarenta) horas
úteis.

Em até 10 (dez)
horas úteis.

Em até 30
(trinta) horas
úteis.

Em até 8 (oito)
horas úteis.

Em até 20
(vinte) horas
úteis.

3.3.5.5. Sempre que o fabricante da solução disponibilizar versões mais atuais das
soluções oferecidas, a CONTRATADA deverá fornecer estas versões e releases dos
softwares à ANTT, sem ônus adicionais.
3.3.5.6. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados ao
reestabelecimento operacional da solução com todas suas funcionalidades,
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compreendendo, inclusive, atualização de softwares por um substituto de igual ou
maior configuração, ajustes, reparos, correções necessárias e todas as configurações
solicitadas pela ANTT.
3.3.5.7. Entende-se por suporte técnico aquele efetuado mediante atendimento
telefônico ou on-site, para resolução de problemas e esclarecimentos de dúvidas
sobre a configuração e utilização da solução.
3.3.5.8. Os serviços deverão ser realizados por meio de técnicos especializados,
devidamente credenciados e certificados para prestar os serviços de garantia e
assistência técnica on-site, de forma rápida, eficaz e eficiente, sem quaisquer
despesas adicionais para a ANTT, inclusive quanto às ferramentas, equipamentos e
demais instrumentos necessários à sua realização.
3.3.6. GARANTIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
3.3.6.1. A solução ofertada deve ter prazo de garantia de funcionamento durante o
período de 36 (trinta e seis) meses.
3.3.6.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus
adicional para a ANTT, o fornecimento de atualização de versão e/ou release, bem
como patches de todos os softwares que integram a solução, incluindo drivers e todos
os demais elementos integrantes da solução fornecida.
3.3.6.3. A garantia deverá ser utilizada para a atualização de versões dos softwares,
sendo os serviços do fabricante complementados pela CONTRATADA com serviços
próprios de suporte técnico on-site, especificados no item “Níveis de Serviço”, visando
assegurar um melhor desempenho/performance da solução.
3.3.6.4. Assim, o item “Níveis de Serviço” refere-se apenas à prestação do serviço de
suporte on-site, que será pago mensalmente, durante o período contratual.
3.3.6.5. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do
programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de
eventuais prejuízos causados a terceiros.
3.4.DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS DA SOLUÇÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.4.1. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese
qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação, assim como dados e/ou
metadados trafegados, produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsáveis
juntamente com a ANTT por manter a segurança da informação relativa aos dados e
procedimentos durante a execução das atividades e também em período posterior ao
término da execução do contrato.
3.4.2. A CONTRATADA deverá assinar na Reunião Inicial do contrato o Termo de
Compromisso de Manutenção de Sigilo e posteriormente colher de todos os
funcionários que prestarão serviços na presente contratação, a assinatura do Termo
de Ciência.
3.4.3. Esta contratação implica em necessidade de cessão de direitos autorais, de
forma não exclusiva, dos produtos derivados do trabalho desenvolvido para atender
ao objeto do contrato, nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. Sendo
assim, todos os produtos e dados desenvolvidos ou armazenados pela CONTRATADA
deverão ser entregues à ANTT.
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3.5.LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.5.1. O local de entrega e execução dos serviços será na Sede da Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT, localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES,
lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - Brasília – DF, CEP: 70200-003
3.6.PRAZO DE EXECUÇÃO
3.6.1. A CONTRATADA deverá observar os seguintes prazos de entrega:
Descrição

Início da execução

Finalização da
execução

Fornecimento das
licenças do software

1º dia útil após a
emissão da Ordem de
Serviço

Em até 10 (dez) dias
úteis contados da
data de emissão da
Ordem de Serviço

Serviços de
implantação
tecnológica

Até 10 (dez) dias úteis
após a emissão da
Ordem de Serviço

Serviços especializados
de apoio pósimplantação

1º dia útil após a
emissão da Ordem de
Serviço

Em até 30 (trinta)
dias úteis após a
emissão da Ordem
de Serviço
Conforme definição
contida em Ordens
de Serviços
correspondentes a
cada demanda

3.6.2. No caso de atraso na entrega (excedendo os prazos de execução), a Contratada
deverá comunicar a ANTT formalmente com justificativa e documentos
comprobatórios dos motivos alegados. O atraso pode implicar em sanções
administrativas.
3.7.MODELO DE EXECUÇÃO
3.7.1. A execução do contrato será sempre precedida de Ordem de Serviço (OS).
3.7.2. Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA deverá entregar as
revisões dos manuais técnicos e/ou documentação da solução, sem ônus adicionais à
ANTT.
3.7.3. O suporte do fabricante deve estar disponível durante todo o período de 36
(trinta e seis) meses.
3.7.4. Nos casos em que os serviços de suporte, assistência técnica e manutenção
forem prestados fora do horário de expediente na ANTT, que é de segunda a sextafeira, das 8h às 18h (horário de Brasília), exceto feriados nacionais, a CONTRATADA
deverá realizar o atendimento das necessidades da ANTT sem custo adicional.
3.7.5. Para todos os serviços, somente após emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a ANTT efetuará o pagamento de acordo com o item CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO.
3.7.6. A prestação dos serviços não gerará vínculo empregatício entre os empregados
da CONTRATADA e ANTT, inexistindo qualquer relação entre as partes que possa
caracterizar pessoalidade e subordinação direta, assim como não há dedicação de
mão de obra exclusiva.
3.7.7. As licenças de uso devem ser disponibilizadas aos gestores e usuários com total
estabilidade.
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3.7.8. A CONTRATADA deverá fornecer a garantia de 36 (trinta e seis) meses, a contar
da data do ateste da nota fiscal, e durante esse período fornecer todas as atualizações
técnicas do software adquirido, revisões dos manuais técnicos e/ou da documentação.
A garantia não abrange defeitos resultantes de acidentes, abusos, reparo,
modificações ou melhoramentos não autorizados.
3.7.9. Os itens referentes a softwares deverão ser devidamente entregues em até 10
(dez) dias úteis após emissão da Ordem de Serviço específica contendo seus
quantitativos e módulos definidos.
3.7.10.

ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE BENS

3.7.10.1.
A execução dos serviços será realizada mediante a abertura de Ordem
de Serviço (OS) e autorização do Gestor do Contrato.
3.7.10.2.
A OS registrará as etapas, os prazos, o detalhamento dos serviços, as
atividades previstas, os padrões a serem seguidos, os produtos a serem entregues, o
custo estimado, bem como demais informações técnicas necessárias para a execução
dos serviços por parte da CONTRATADA.
3.7.10.3.
Após aprovação das demandas, o Gestor do Contrato encaminhará a OS
para a CONTRATADA, bem como as informações necessárias para sua execução.
3.7.10.4.
Cada demanda deverá ser executada atendendo as especificações e
condições constantes deste Termo de Referência e melhores práticas, além das que
constarem da OS.
4. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
4.1. Durante toda a execução contratual deverá ser realizada a transferência de
conhecimento para a equipe da ANTT.
4.2. A transferência de conhecimento deverá conter todos os elementos suficientes
a contemplar a necessidade de transferir à equipe da ANTT, todo o conhecimento e
condições para dar continuidade aos serviços em caso de rescisão ou interrupção
contratual.
5. REUNIÕES DE ALINHAMENTO
5.1. Deverá ser realizada reunião de alinhamento com o objetivo de identificar as
expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no
Contrato, Edital e Anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos
serviços.
5.2. Deverão participar dessa reunião, no mínimo o Gestor do Contrato na ANTT e o
Preposto da CONTRATADA.
5.3. A reunião realizar-se-á na ANTT em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de
assinatura do Contrato, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato na
ANTT.
5.4. Nessa reunião a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu Preposto,
além de fornecer as respectivas comprovações acerca dos requisitos de qualificação
exigidos para os seus profissionais.
5.5. Todos os entendimentos da reunião de alinhamento deverão constar da Ata de
reunião a ser lavrada pelo Gestor do Contrato na ANTT e assinada por todos os
participantes.
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5.6. A CONTRATADA cumprirá as instruções complementares da ANTT quanto à
execução e horário de realização do serviço, permanência e circulação de seu(s)
técnico(s) nas dependências da ANTT e unidades vinculadas.
6. PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta da licitante deverá conter a especificação clara e completa da
prestação de serviços, obedecida a mesma ordem constante deste Termo de
Referência, sem conter alternativas de preços, ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
6.1.1.1. Entende-se por especificação clara e completa da prestação de serviços, o
detalhamento do objeto, os quantitativos de produtos/serviços a serem
entregues/executados, marcas/modelos de aparelhos/equipamentos a serem
fornecidos e demais condições gerais de prestação dos serviços que deverão constar
da proposta da licitante.
6.2. Não serão aceitas propostas contendo cópia das exigências deste Termo de
Referência no lugar da especificação clara e inequívoca dos serviços a serem
executados.
6.3. A licitante vencedora deverá apresentar planilha de preços, discriminando os
valores total e unitário dos serviços contratados.
6.4. A proposta da licitante deverá estar integralmente preenchida, discriminando os
valores unitários e totais dos serviços objeto deste Termo de Referência, em
conformidade com o modelo constante do APÊNDICE “E”.
6.5. A proposta deverá conter declaração da licitante de que se encontra apta a
prestar todos os serviços pertinentes ao ofertado e às regras de negócio envolvidas.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
7.1.1. Os pagamentos serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios:
Descrição

Periodicidade

Condições de Pagamento

Licenciamento

Parcela Única

Mediante a entrega do
objeto referente a cada
Ordem de Serviço (OS)
emitida e a apresentação da
NF

Serviços
especializados de
apoio pósimplantação

De acordo com
a Ordem de
Serviço (OS)
emitida

Mediante a apresentação de
NF referente a cada Ordem
de Serviço (OS) emitida e
Relatório Técnico (RT)

7.1.2. Os pagamentos estarão condicionados aos resultados apresentados pela
CONTRATADA à perfeita execução do objeto, que deverão estar em conformidades
com as condições, prazos e especificações constantes deste Termo de Referência,
apurados e atestados pelos servidores formalmente designados.
7.2. FORMA DE PAGAMENTO
7.2.1. O pagamento será efetuado pela ANTT no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços
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executados e/ou materiais entregues, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
7.2.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
7.2.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que
aquela se referir. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue no protocolo da ANTT aos
cuidados da Gerência de Licitações e Contratos - GELIC.
7.2.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos
materiais entregues.
7.2.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a ANTT.
7.2.6. Nos termos do Anexo VIII-A - Da Fiscalização Técnica, da Instrução Normativa
SEGES/MP n° 05/2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional
à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que
a CONTRATADA:
7.2.6.1. não produziu os resultados acordados;
7.2.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
7.2.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.2.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
7.2.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7.2.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA,
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da ANTT.
7.2.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
ANTT deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

37-120

7.2.11. Persistindo a irregularidade, a ANTT deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
à CONTRATADA a ampla defesa.
7.2.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não
regularize sua situação junto ao SICAF.
7.2.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da ANTT, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA
inadimplente no SICAF.
7.2.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
7.2.14.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.2.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensação financeira devida pela ANTT, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100
)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%

8. VISTORIA
8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das
8:00 às 18:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(61) 3410-1316, na Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC,
localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla
Polo 8 – Brasília – DF - CEP: 70200-003.
8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da publicação
do Edital, estendendo-se até 24 (vinte e quatro) horas, em dias úteis, antes da data
prevista para a abertura da sessão pública.
8.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
8.4. A DECLARAÇÃO DE VISTORIA, integrante deste Termo de Referência, deverá
ser assinada pelos representantes da ANTT e da Licitante, comprovando que a
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empresa realizou a vistoria técnica para conhecimento dos serviços necessários, do
ambiente tecnológico da ANTT e das condições técnicas para sua realização.
8.5. A Licitante deverá apresentar a Declaração de Vistoria impressa em papel
timbrado da empresa, em duas vias, em papel A4 e com seus dados e de seu
representante, devidamente preenchidos.
8.6. A Licitante poderá optar pela não realização da vistoria, para tanto deverá
apresentar, junto com sua proposta de preços, caso seja a vencedora da etapa de
lances, a DECLARAÇÃO DE RECUSA DE VISTORIA, conforme modelo fornecido,
devidamente assinada por seus representantes legais.
8.7. A Licitante que optar pela não realização da vistoria estará se
responsabilizando por todas as condições de prestação dos serviços, não podendo em
qualquer momento da execução contratual alegar desconhecimento ou
impossibilidade para a prestação dos serviços.
9. REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA
9.1. Independente do cumprimento das exigências relativas à Habilitação Jurídica,
Econômico-Financeira e Fiscal, a licitante deverá:
9.1.1. Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que
comprove a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos equivalentes com o objeto da contratação,
contendo as seguintes informações:

a) Identificação do órgão ou empresa emitente com nome ou razão social, CNPJ,
endereço completo, nome da pessoa responsável e função no órgão ou empresa,
telefone e fax para contato;
b) Indicação do CONTRATANTE de que foram atendidos os requisitos de
qualidade e prazos requeridos (descrição, duração e avaliação dos resultados);
c) Descrição das principais características dos serviços, comprovando que a
CONTRATADA executa ou executou o objeto da contratação ou similar;
d) Data de emissão do atestado ou da certidão;
e) Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, cargo e função que
exerce junto ao órgão ou empresa emitente).
9.2. Os atestados de capacidade técnica, a serem utilizados para comprovação dos
serviços executados, deverão referir-se a um período mínimo de 12 (doze) meses.
9.3. Ficará a cargo da ANTT, caso julgue necessário, realizar diligências para
averiguação dos mesmos.
9.4. No caso de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, não serão
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da empresa CONTRATADA.
9.4.1. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da
empresa licitante empresas controladas ou controladoras da empresa licitante ou que
tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa
emitente e da empresa licitante.
9.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
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9.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e
local em foram prestados os serviços.
10. PROVA DE CONCEITO
10.1. A solução vencedora na etapa de lances será submetida à prova de conceito a
fim de comprovação de atendimento as exigências técnicas e demais requisitos
obrigatórios, contidos neste Termo de Referência.
10.2. A solução apresentada que não atender a 100% (cem por cento) das exigências
do constante no APÊNDICE “B”, da prova de conceito, será considerada inapta,
estando, portanto, desclassificada a licitante vencedora, sendo convocada a licitante
seguinte na ordem classificatória para realização de prova de conceito e assim
sucessivamente até que uma das licitantes participantes apresente solução que
atenda plenamente às exigências deste documento.
10.3. A licitante declarada vencedora na etapa de lances terá o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, após convocação do pregoeiro, para entregar todos os manuais e
planilha de verificação da solução ofertada, em formato eletrônico, na
Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC, localizada no Setor de Clubes
Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 – Brasília – DF CEP: 70200-003, no horário de 09h às 12h e das 14h às 18h.
10.4. Não serão aceitos materiais entregues por outros mecanismos como e-mail ou
indicação de download por FTP.
10.5. A FASE 2 da prova de conceito será realizada em sessão aberta a iniciar em 24
(vinte e quatro) horas após a validação da primeira fase para prova de conceito,
mediante solicitação do pregoeiro, começando no primeiro dia útil subsequente, caso
este prazo coincida com feriado ou final de semana, no horário de 09h às 12h e das
14h às 18h.
10.6. A licitante declarada vencedora na etapa de lances que não entregar os
manuais do produto ofertado no prazo estipulado, não comparecer para efetuar a
prova de conceito, se recusar por qualquer motivo a efetuar a prova de conceito, e/ou
não atender aos critérios estabelecidos neste Termo de Referência, inclusive quanto
aos requisitos mínimos considerados, será imediatamente considerada inapta para
assinatura do contrato, sendo imediatamente desclassificada.
10.7. Serão avaliados todos os itens de funcionalidades constantes dos roteiros do
APÊNDICE “B”, integrante deste Termo de Referência, respeitado o atendimento de
todas as características descritas em cada funcionalidade.
10.8. A comprovação das exigências para todos os itens deverá ser realizada em até
02 (dois) dias úteis.
10.9.Todos os custos relativos à Prova de Conceito, tais como: mão de obra,
transporte, seguro, emissão de laudos e dentre outros, que se fizerem necessárias,
serão de responsabilidade e às expensas da licitante, não cabendo a ANTT, quaisquer
ônus.
11. EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
11.1.A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais capacitados, em número
suficiente para desenvolver todas atividades pertinentes à execução do objeto
contratual, nos prazos fixados pela ANTT, indicando preposto para a função de
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responsável técnico-administrativo com poderes de representante legal para tratar
de todos os assuntos relacionados ao contrato, gerir a execução do serviço.
11.2.A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais adequados e idôneos, com
expertise, experiência, competências e conhecimentos técnicos variados que
atendam às necessidades da execução do objeto contratado.
11.3.A CONTRATADA deverá designar profissionais com conhecimento técnico na
Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active Directory – AD),
Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange
Server) e solução de análise de comportamento e alarme em tempo real.,
comprovada através de súmula curricular.
12. PREPOSTO
12.1.A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a vigência do CONTRATO um
Preposto que servirá de interface junto à ANTT para o bom andamento e cumprimento
integral do objeto deste Termo de Referência.
12.2.As atribuições do Preposto são aquelas previstas na Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 04/2014, nos arts. 68 da Lei nº 8.666/93 e no art. 4º do Decreto nº
2.271/97, dentre as quais estão: garantir a execução e entrega dos serviços dentro
dos prazos e requisitos técnicos estabelecidos pela ANTT; gerir a solicitações
realizadas pela ANTT, dentro dos prazos e conforme o objeto contratual; responder
pela Contratada perante a ANTT em todos os aspectos relacionados ao objeto
contratual e sua execução; participar periodicamente de reuniões técnicas para
definição de metodologias, providenciando, sempre que demandado, todas as
situações em nível de gerência sobre a execução do objeto contratual.
12.3.O Preposto deverá estar presente fisicamente nas dependências da ANTT
sempre que solicitado, observados os dias e horários de expediente da ANTT, que em
regra é das 8h às 18h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.
13. INTERAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA
13.1. São instrumentos formais de comunicação entre a ANTT e a CONTRATADA:
13.1.1.

Ordens de Serviço;

13.1.2.

Plano de Inserção;

13.1.3.

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;

13.1.4.

Chamado registrado na Central de Atendimento;

13.1.5.

Ofícios;

13.1.6.

Relatórios e Atas de Reunião;

13.1.7.

Demais Termos previstos no instrumento convocatório.

13.2. A comunicação entre a ANTT e a CONTRATADA, para fins de encaminhamento
de Ordens de Serviço ou outro documento, ocorrerá sempre via Preposto, ou seu
substituto, designado pela CONTRATADA.
13.3. A comunicação dos usuários com a Central de Atendimento/Suporte da
CONTRATADA poderá ser realizada por meio de abertura de chamado via telefone com
registro de protocolo ou utilização de sistema informatizado que permita o registro da
demanda.
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14. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
14.1. A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações da AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES e se compromete a não divulgar ou
fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido desta Agência
no curso da prestação dos serviços, a menos que autorizado formalmente e por
escrito para tal.
14.2. Deverá ser celebrado TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES entre
a CONTRATADA e a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES para garantir
a segurança das informações da ANTT.
14.3. A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, por meio de seu representante,
assinará TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO (APÊNDICE “I”) em que se
responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das informações a que
possa ter acesso em decorrência da contratação.
14.4. Além do termo citado, a CONTRATADA deverá apresentar para cada funcionário
que vier a executar atividades referentes ao objeto da contratação, TERMO DE
CIÊNCIA (APÊNDICE “J”) em que seus profissionais declaram estar cientes das
responsabilidades pela manutenção de sigilo e confidencialidade.
15. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
15.1.Os profissionais e prepostos da CONTRATADA não terão nenhum vínculo
empregatício com a ANTT, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, infortunística do
trabalho, fiscal, comercial e outras correlatas, as quais a CONTRATADA se obriga a
saldar na época devida.
15.2.É assegurada à ANTT a faculdade de exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo,
documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os
encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução
do CONTRATO a ser firmado com a licitante vencedora.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste
Termo de Referência e em sua proposta.
16.2. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis
para a execução do objeto.
16.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo Gestor do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
16.4. Reparar quaisquer danos diretamente causados à ANTT ou a terceiros por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da
relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou
acompanhamento da execução dos serviços pela ANTT.
16.5. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à ANTT, que deverá
responder pela fiel execução do contrato.
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16.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), ficando a ANTT autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos.
16.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
16.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
quando for o caso.
16.9. Apresentar à ANTT, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão a Agência e unidades vinculadas para a execução do serviço.
16.10. Responsabilizar-se
por
todas
as
obrigações
trabalhistas,
sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à ANTT.
16.11. Atender as solicitações da ANTT quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo gestor do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito
neste Termo de Referência.
16.12. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas
da ANTT.
16.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar à ANTT toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de função.
16.14. Relatar à ANTT toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
16.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
16.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
16.17. Deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto,
quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa nº 1/2010 - SLTI/MPOG.
16.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato.
16.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
17. OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
17.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
17.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
17.4. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras,
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o
limite da legislação trabalhista.
17.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
17.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA.
17.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados em Ata.
17.8. A autoridade competente designará representantes para as funções de Gestor
e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato, conforme dispõe o art.
30 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2014.
17.9. Encaminhar formalmente as demandas, preferencialmente por meio de Ordem
de Serviço ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios constantes deste
Termo de Referência, observando-se o disposto nos arts. 19 e 33 da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 04/2014.
17.10. Receber o objeto da contratação, atestando sua conformidade com a proposta
aceita e condições descritas nos instrumentos convocatórios, de acordo com o que
dispõe o art. 21 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2014.
17.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.
18. RESPONSABILIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
COMO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Caberá à ANTT, como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, as
responsabilidades elencadas no Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços.
18.2. Dentre as competências da ANTT, destaca-se o procedimento de Intenção de
Registro de Preços, a ser publicado no Portal de Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br), visando a divulgação dos itens a serem
licitados e facultar aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais
(SISG), antes de iniciar o procedimento licitatório, consultar a IRP em andamento e
deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
18.3. Desta forma, não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
da licitação.
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19. DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
20. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
20.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
b) apresentar documentação falsa;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal;
e) descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
f) não celebrar contrato ou a ata de registro de preços;
g) falhar ou fraudar na execução do contrato;
h) ensejar o retardamento da execução do objeto;
i) não mantiver a proposta;
j) deixar de entregar a documentação prevista no edital.
21.2.A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
21.2.1. advertência;
21.2.2. multa moratória de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;
21.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois
por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a ANTT
promover a rescisão do contrato;
21.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
21.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
21.2.3.1.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida.
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21.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a ANTT pelo prazo de
até 2 (dois) anos;
21.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
21.2.6. 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 ANTT pelos prejuízos
causados;
21.3.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a CONTRATADA que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

21.4.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei nº 9.784, de 1999.
21.5.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à ANTT, observado o princípio da proporcionalidade.
21.6.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO
22.1.Cada bem ou serviço só será aceito após emitidos os respectivos aceites:
provisório e definitivo.
22.2.O aceite provisório de cada bem ou serviço é de caráter técnico e atesta que os
bens foram fornecidos e os serviços executados, para posterior análise das
conformidades de qualidade baseadas nos critérios de aceitação. É realizado pelo
responsável para o acompanhamento e fiscalização do contrato da solução.
22.3.Já o aceite definitivo tem por finalidade comprovar a adequação dos bens
fornecidos ou serviços executados conforme os requisitos estabelecidos nos termos
contratuais. É realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente.
22.4.Observadas as condições e prazos constantes deste Termo de Referência, o
recebimento dos produtos e serviços será realizado de acordo com o art. 73 da Lei nº
8.666/93 nos seguintes termos:
22.5.Provisoriamente, por ocasião da entrega pela CONTRATADA, para efeito de
posterior verificação da conformidade do bem/serviço com a especificação; (TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (APÊNDICE “G”).
22.6.Definitivamente, após verificação de sua conformidade com as especificações
contidas na proposta apresentada e neste Termo de Referência, no prazo máximo de
15 (quinze) dias úteis da entrega do produto.
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22.7.Findada a etapa de recebimento, a ANTT, efetuará os testes finais de aceitação,
para que possa ser lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (APÊNDICE “H”).
22.8.Os serviços/soluções poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
22.9.O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do fornecimento, nem a ético-profissional pela perfeita execução
do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos em Lei.
23. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
23.1.O acordo de nível de serviço proposto é constituído por critérios mensuráveis
estabelecidos entre a ANTT e a CONTRATADA, com a finalidade de aferir e avaliar
diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade,
desempenho, disponibilidade, abrangência/cobertura e segurança.
23.2.Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a
natureza e característica dos serviços contratados, para os quais foram estabelecidas
metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA. Esses indicadores são
expressos em unidades de medida como, por exemplo: percentuais, tempo medido
em horas ou minutos, números que expressam quantidades de ocorrências, dias úteis
e dias corridos.
23.3.No cálculo desses indicadores, serão desconsiderados os períodos em que as
demandas estiveram suspensas ou não estiveram sob a responsabilidade da
CONTRATADA.
23.4.Os redutores aqui apresentados são aplicados sobre os serviços prestados
mensalmente pela CONTRATADA objetos da medição, sendo eles:
REJEIÇÃO DE SERVIÇOS
Indicador

Rejeição de Serviço

Descrição

Medir o número de ocorrências em que serviços, não
necessariamente
de
um
mesmo
tipo,
forem
rejeitadas
reiteradamente pela ANTT pelo não atendimento aos critérios de
características técnicas, pelo não atendimento aos critérios de
qualidade da solução ou pela não conformidade entre o produto
entregue e o resultado esperado.

Medição

O acompanhamento será feito pelo Representante da ANTT através
do processo controle e fiscalização do contrato.

Meta

Número de rejeições <= 2.

Ocorrência

Número superior à quantidade permitida (2 rejeições)

Glosa

0,5% (meio por cento) para cada rejeição até o limite de 5
ocorrências;
1% (um por cento) para cada rejeição superior a 5 ocorrências.
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ATENDIMENTO DE CHAMADOS DE SUPORTE TÉCNICO
Indicador

Atraso no atendimento de chamados (Mensal)

Descrição

Medir a quantidade de ocorrências de atraso no atendimento de
chamados de Suporte Técnico (Mensal)

Medição

O acompanhamento será feito pelo Representante da ANTT através
do processo de controle e fiscalização do contrato.

Meta

Número de atrasos <= 2.

Ocorrência

Número superior à quantidade permitida (1 atraso)

Glosa

0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) para cada atraso
superior à meta até o limite de 4 atrasos;
1% (um por cento) para cada incidente superior a 4
INCIDENTES POR IMPERÍCIA

Indicador

Incidentes causados por imperícia (Mensal)

Descrição

Medir a quantidade de ocorrências de Incidentes causados pela
CONTRATADA devido a imperícia na execução de procedimentos em
equipamentos e sistemas que causam impacto para o usuário final.

Medição

O acompanhamento será feito pela área responsável pelo serviço ou
pelo Fiscal do ANTT que registrará a ocorrência via e-mail

Meta

Número de incidentes <= 2.

Ocorrência

Número superior à quantidade permitida (2 incidentes)

Glosa

2% (dois por cento) para cada incidente superior à meta até o limite
de 4 incidentes;
3% (três por cento) para cada incidente superior a 4

23.5.Faz parte do presente Acordo de Nível de Serviço o conjunto de infrações a seguir
relacionadas:
INFRAÇÕES
Código

Descrição

Referência

Percentual de
desconto

I1

Utilizar
na
prestação
dos
serviços,
empregado sem identificação prévia ou que
não porte crachá ou outro instrumento de
identificação, quando nas dependências da
ANTT.

Por
ocorrência

0,5%
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I2

Atribuir atividades a empregado sem a
qualificação técnica necessária para sua
execução.

Por
ocorrência

1%

I3

Deixar de substituir empregado que
apresente comportamento inadequado aos
ambientes
da
ANTT,
após
receber
comunicação.

Por dia

3%

23.6.As glosas decorrentes das ocorrências previstas no item Acordo de Nível de
Serviços deste Termo de Referência poderão ser aplicados juntamente com as
sanções previstas no item sanções administrativas, facultada a defesa prévia da
licitante vencedora, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
conforme § 2º do art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações legais.
23.7.Qualquer glosa aplicada será precedida da observância do contraditório e da
ampla defesa
24. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
24.1. A ANTT, por meio de representantes nomeados, fiscalizará a execução do
contrato, não importando essa fiscalização em redução ou supressão da
responsabilidade da CONTRATADA por eventual erro, falha ou omissão, exceto se
decorrentes de determinações emanadas da ANTT, das quais a CONTRATADA tenha
discordado por escrito.
24.2. Para isso, a ANTT registrará em relatório as deficiências verificadas na
execução dos serviços, encaminhando notificações à CONTRATADA, para a imediata
correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência.
24.3. Objetivando assegurar à ANTT eficiente coordenação, a CONTRATADA obrigase a indicar um representante e seu substituto eventual, para responder, perante a
ANTT pelo gerenciamento técnico e operacional do contrato, até o total cumprimento
das obrigações assumidas.
24.4. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
24.4.1. PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
24.4.2. Gestor do Contrato: Servidor com capacidade gerencial, técnica e operacional,
relacionada ao processo de gestão do contrato.
24.4.3. Fiscal Requisitante: Servidor representante da SUTEC, indicado pela
autoridade competente, responsável em fiscalizar o contrato do ponto de vista
funcional da Solução de Tecnologia da Informação.
24.4.4. Fiscal Técnico: Servidor representante da SUTEC, indicado pela autoridade
competente, responsável em fiscalizar tecnicamente o contrato.
24.4.5. Fiscal Administrativo: Servidor representante da área administrativa, indicado
pela autoridade competente, responsável por fiscalizar os aspectos administrativos
do contrato.
24.4.6. PELA CONTRATADA
24.4.7. Preposto: Representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar a
execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à ANTT, incumbido de
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receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e
administrativas referentes ao andamento contratual.
24.5. DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL
24.6.Durante a vigência contratual, a CONTRATADA obrigar-se-á a prestar toda a
assistência necessária por um período de até 3 (três) meses que antecedem o
encerramento do contrato, para que os serviços sejam repassados à ANTT ou empresa
designada com vistas a garantir a disponibilidade e evitar a sua interrupção.
24.7.A CONTRATADA deverá elaborar até os 3 (três) meses a que se refere o subitem
anterior um Plano de Transição Contratual que deverá contemplar todas as atividades
necessárias ao repasse das informações necessárias para a continuidade dos
serviços.
24.8.A proposta do Plano de Transição Contratual será validada pela ANTT e qualquer
alteração será comunicada à CONTRATADA.
24.9.A falta de elaboração do Plano de Transição, retenção de qualquer informação
que impacte no processo de transição contratual ou qualquer outra atitude da
CONTRATADA que venha a prejudicar o andamento da transição das tarefas e
serviços, será considerada como falha na execução do serviço e incidirão as
penalidades e multas constantes neste Termo de Referência.
24.10. À ANTT reserva-se o direito de extinguir ou reduzir o período de transição
contratual supracitados.
25. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
25.1.No momento da contratação será realizada a nomeação, pela ANTT, de Comissão
ou servidor do quadro para exercer a fiscalização do(s) Contrato(s).
25.2.O fornecimento dos materiais e a execução dos serviços em desacordo com o
objeto deste documento sujeitará a aplicação das sanções legais cabíveis.
25.3.Aplicar-se-ão à fiscalização e acompanhamento do Contrato todas as disposições
constantes da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, do art. 30 da Instrução
Normativa nº 04/2014, do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 6º
do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997.
25.4.A fiscalização, exercida por profissionais designados pela AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, não implica
em corresponsabilidade, nem exime a CONTRATADA de responsabilidade.
25.5.O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
25.6.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do
Contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
25.7.É assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem
prejuízo das penalidades a que fica sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a indenização, no caso de não ser atendida em até 4 (quatro) horas, a contar
da comunicação pelo gestor do contrato, qualquer reclamação sobre defeito em
serviço executado.
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25.8.Caberá a Fiscalização atestar os serviços que forem efetivamente executados e
aprovados.
26. TESTES E INSPEÇÕES
26.1.Os serviços serão recebidos após a avaliação e realização dos testes necessários
e a verificação do seu funcionamento, conforme exigências deste documento. Todas
as atividades devem ser relacionadas e fornecidas à FISCALIZAÇÃO da ANTT.
27. INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS
27.1.A ANTT poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências a fim de
garantir que a licitante vencedora esteja em condições de fornecer os
produtos/serviços pretendidos de acordo com a qualidade exigida pela AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
28. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
28.1.A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na
execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa nº
1/2010 - SLTI/MPOG.
29. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
29.1.A presente aquisição deverá ser realizada na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, para registro de preços, em observância ao
§ 1º do Art. 9º do Decreto nº 7.174/10 e Art. 4º do Decreto nº 5.450/05, devido ao fato
de que os serviços são considerados comuns, conforme as características previstas
no Art. 1º da Lei nº 10.520/02 e hipóteses previstas no Art. 3º do Decreto nº 7.892/13.
30. REGIME DE EXECUÇÃO
30.1.O regime de execução ocorrerá por execução indireta através de empreitada por
preço unitário.
31. MOTIVAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO
31.1.A adoção do Sistema de Registro de Preços é justificada com base no art. 3º do
Decreto nº 7.892/13, em seus incisos I e IV. A parte final do inciso I alude ao cabimento
de Registro de Preços quando, houver necessidade de contratações frequentes, o que
se justifica em virtude do planejamento para modernização do ambiente tecnológico
e do quantitativo de usuários das licenças do órgão. Já o inciso IV trata da hipótese
de cabimento do Registro de Preço quando, pela natureza do objeto, não for possível
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Considerando-se o projeto de modernização do parque computacional e do ambiente
tecnológico da Agência, de forma a suprir as necessidades das áreas de negócios da
instituição, estimou-se os quantitativos considerando as licenças atualmente em uso
e demandas futuras de licenciamentos com a implantação dos novos recursos
tecnológicos, as quais não poderão ser previstas, tendo em vista o planejamento para
definição de quantitativos e de prazos para a implantação dos recursos
computacionais. Assim, entende-se que há plena compatibilidade entre tais fatos e
as hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/13, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993.
“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações frequentes;
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II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente
o quantitativo a ser demandado pela Administração.

31.2.Adicionalmente vê-se um conjunto de benefícios aqui elencados:

a) Propicia a redução do volume de serviços: O Registro de Preços propicia a redução

de volume de serviços a serem executados, pois a Administração deve requisitar o
objeto cujo preço foi registrado somente quando houver demanda.

b) Propicia transparência: O Registro de Preços, como é um procedimento que pode
envolver vários órgãos, proporciona maior transparência já que todos os seus
procedimentos são monitorados por todos os agentes envolvidos e devem ser
publicados para que todos tenham conhecimento.
c) Adequado à imprevisibilidade do consumo: Como não há a obrigatoriedade da

contratação imediata, a Administração poderá registrar os preços e, somente quando
houver a necessidade, efetivar a contratação, considerando-se este um dos principais
motivos da contratação por meio de Registro de Preços, em virtude da
imprevisibilidade do quantitativo de usuários dos softwares e número de
equipamentos a serem implantados na Agência, que porventura irão necessitar de
licenças.

d) Agiliza as aquisições: Com o Registro de Preços as aquisições ficarão mais ágeis,

pois a licitação já estará realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas,
os preços e os respectivos fornecedores já estarão definidos. Sendo assim, a partir da
necessidade a ANTT somente solicitará prestação do serviço e o fornecedor deverá
realizar o fornecimento conforme condições anteriormente ajustadas.

e) Proporciona a redução do número de licitações: O Registro de Preços ainda
proporciona a redução do número de licitações, pois projetos de mesma natureza
podem ser demandados por outras organizações públicas.
31.3.Como não há a obrigatoriedade da contratação imediata, a Administração
poderá registrar os preços e, somente quando houver a necessidade, efetivar a
contratação, considerando-se este um dos principais motivos da contratação por meio
de Registro de Preços, em virtude da imprevisibilidade de crescimento da Agência e
abertura de novas áreas de negócio e frentes de trabalho, bem como do possível
aumento de postos de fiscalização, corroborando às hipóteses previstas para a
utilização do sistema de registro de preços.
31.4.As eventuais contratações decorrentes do Registro de Preços, levada a efeito
pelo órgão gerenciador e pelo órgão participante, devem abranger todos os itens que
compõem o lote, não sedo possível a contratação isolada dos itens, respeitadas as
devidas proporcionalidades.
32. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIOS
32.1.É vedada a participação de consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas
formas de constituição, dadas as características específicas da contratação dos
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produtos e serviços a serem fornecidos, que não pressupõem complexidade e
multiplicidade de atividades empresariais distintas.
33. ESTIMATIVA DE PREÇOS
33.1.A estimativa de custo para a contratação do objeto deste Termo de Referência
foi realizada a partir de pesquisa de mercado, a qual se encontra inserida no processo
administrativo.
34. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
34.1.A presente contratação correrá por conta dos recursos orçamentários constantes
do Orçamento Geral da União, aprovado pela LOA - Lei Orçamentária Anual de 2018,
e será formalizado conforme preconizado no § 2º, do Art. 7º, do Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
35. VIGÊNCIA DO CONTRATO
35.1.O CONTRATO terá vigência de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93, mediante aditivo contratual, desde que devidamente comprovada a
necessidade e a vantagem da prorrogação.
35.2.Para efeitos de renovação contratual são considerados como serviços
continuados os serviços referentes ao item 5.
35.3.Caso ocorram renovações contratuais, a CONTRATADA deverá apresentar as
garantias financeiras pertinentes aos itens objeto da renovação, devendo ainda,
manter-se nas mesmas condições de habilitação previstas, mantendo os mesmos
critérios e condições de qualidade para a execução dos serviços.
36. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
36.1.A ata de registro de preços advinda da presente contratação terá validade de 12
(doze) meses, nos termos do Decreto nº 7.892/2013, sem a possibilidade de
prorrogação.
37. GARANTIA FINANCEIRA DO CONTRATO
37.1.O adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
será liberada de acordo com as condições previstas neste documento, conforme
disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
37.2.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
37.3.A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
37.3.1. Prejuízos advindo do não cumprimento do objeto do contrato;
37.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
37.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela ANTT à CONTRATADA;
37.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pela CONTRATADA.
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37.4.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
37.5.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
37.6. A ANTT não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
37.6.1. Caso fortuito ou força maior;
37.6.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
37.6.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos
praticados pela ANTT;
37.6.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da ANTT.
37.7. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas
alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela
ANTT.
37.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade
que não as previstas neste item.
37.9.Será considerada extinta a garantia:
37.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da ANTT, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
37.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a ANTT não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será estendido, nos termos da
comunicação.
38. DO REAJUSTE
38.1.O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da
proposta, pela variação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação (ICTI), do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ou outro índice oficial que venha
substituí-lo.
38.1.1.

Considerar-se-á, para fins de reajuste contratual, o item 5.

38.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
39. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
39.1.A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na
modalidade de Pregão Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os
princípios da (o):
a) Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 - Dispõe sobre a capacitação e
competitividade do setor de informática e automação, e dá outras providências;
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b) Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;
c) Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências;
d) Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001 - Regulamenta o art. 34 da Lei
n 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF;
o

e) Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 - Regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
f) Decreto no 7.174, de 12 de maio de 2010 - Regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União;
g) Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012 - Regulamenta o art. 3o da Lei
n 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas
pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP;
o

h) Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
i) Decreto nº 7.903, de 4 de fevereiro de 2013 - Estabelece a aplicação de
margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública
federal para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação
que menciona;
j) Decreto nº 8.186, de 17 de janeiro de 2014 - Estabelece a aplicação de
margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública
federal para aquisição de licenciamento de uso de programas de computador e
serviços correlatos, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;
k) Decreto nº 8.194, de 12 de fevereiro de 2014 - Estabelece a aplicação de
margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública
federal para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação,
para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
l) Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 - Dispõe sobre
as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional;
m)
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010 - Dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional
e dá outras providências;
n) Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 4, de 11 de setembro de 2014 - Dispõe
sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos
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órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação - SISP do Poder Executivo Federal. (Redação dada pela Instrução
Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015); e demais legislação pertinente e, ainda,
pelo estabelecido no presente documento e seus anexos.
40. DISPOSIÇÕES GERAIS
40.1.Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por
cento) superior à proposta melhor classificada, será aplicado o direito previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
40.2.O objeto da contratação foi especificado de forma precisa, clara e suficiente, não
apresentando características excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que
limitassem a competitividade no certame, uma vez que a Solução de Segurança e
serviços associados são considerados de natureza comum, podendo ter a participação
de diversos fornecedores no processo licitatório.
41. INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERÊNCIA OS SEGUINTES APÊNDICES:
41.1.Apêndice “A” – Especificações Mínimas da Solução
41.2.Apêndice “B” – Prova de Conceito
41.3.Apêndice “C” – Modelo de Declaração de Vistoria
41.4.Apêndice “D” – Modelo de Declaração de Recusa de Vistoria
41.5.Apêndice “E” – Modelo de Proposta de Preços
41.6.Apêndice “F” – Modelo de Ordem de Serviço
41.7.Apêndice “G” – Termo de Recebimento Provisório
41.8.Apêndice “H” – Termo de Recebimento Definitivo
41.9.Apêndice “I” – Termo de Confidencialidade da Informação
41.10. Apêndice “J” – Termo de Ciência
41.11. Apêndice “K” – Termo de Encerramento do Contrato
-------------- FIM DO TERMO DE REFERÊNCIA ----------
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SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “A”
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA SOLUÇÃO
1. DESCRIÇÃODOS DOS REQUISITOS MÍNIMOS DA SOLUÇÃO

1.1. Objeto
1.1.1. Aquisição de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft
Active Directory - AD), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico
(Microsoft Exchange Server) e solução de análise de comportamento e alarme em
tempo real, de uso permanente, incluindo serviços especializados de pósimplantação, com garantia de 36 (trinta e seis) meses.
1.2. Considerações Gerais
1.2.1. O não atendimento a qualquer um desses requisitos é fator impeditivo para a
habilitação da licitante.
1.2.2. A solução a ser adquirida deverá oferecer condições para gestão dos dados não
estruturados (diretório de usuários, servidores de arquivos, serviço de e-mail) de
forma que a equipe de TI do órgão tenha condições de analisar, controlar e auditar os
recursos e plataformas monitoradas.
1.2.3. A solução deverá fazer o monitoramento e auditoria dos usuários e seus
acessos internos e externos ao diretório de usuários, pastas, arquivos e caixas de email dos servidores monitorados.
1.2.4. O monitoramento e auditoria deverão gerar índices e KPIs para a gestão
inteligente dos dados não estruturados de forma que o órgão possa evoluir e melhorar
a performance, capacidade e segurança das informações e dos recursos monitorados.
1.2.5. A solução deverá fornecer informações detalhadas de auditoria para análise
forense de quem pode acessar e qual acesso pode fazer às pastas e caixas postais
dos servidores de arquivos e Exchange, quem faz alteração aos objetos do AD, quem,
de fato, tem usado as credenciais para acessar as pastas, arquivos e caixas postais,
detalhes dos eventos sobre as pastas, arquivos e caixas postais, quem possui
permissões excessivas sobre as pastas, quais pastas e caixas postais são mais e
menos acessados, quem deu ou revogou permissões de acesso.
1.2.6. Devido a complexidade e quantidade, todas as informações e plataformas

monitoradas deverão ser apresentadas em uma única console integrada que atenda
aos requisitos deste termo de referência e que deve ter seu acesso controlado por
meio de autenticação direta no domínio do órgão.

1.2.7. O órgão possui conhecimento e infraestrutura consolidada de banco de dados
Microsoft SQL Server, portanto, solução ofertada deverá reter as informações de log
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de acessos aos recursos monitorados em banco de dados Microsoft SQL Server no
período de vigência do contrato.

1.2.8. A solução deve fornecer todas as funcionalidades citadas abaixo sem a
necessidade de retenção dos logs nativos do Windows. Caso a solução ofertada
necessite habilitar o log de auditoria do Windows File Server ou Exchange Server, o
hardware necessário para o armazenamento destes logs no período de vigência
contratual deverá ser contemplado na proposta.
1.2.9. Caso a solução ofertada necessite reter o log nativo de auditoria do Active
Directory, o hardware necessário para o armazenamento destes logs pelo período de
vigência contratual deverá ser contemplado na proposta.
1.2.10.
Se houver a necessidade, deverá ser fornecido o licenciamento dos
bancos de dados e sistemas operacionais para a instalação e monitoração da solução.
1.2.11.
Deve ser possível a configuração de diversos papéis com permissões e
restrições de acessos dos usuários às funcionalidades da solução.
1.2.12.
Como a quantidade de servidores de arquivos, servidores de Exchange
e Domain Controllers é variável, a solução deve ter escalabilidade para atender a
quantidade crescente de servidores a serem monitorados.
1.2.13.
Não deve ser requisito da solução a utilização da credencial de
administrador dos domínios para que instale e monitore os repositórios e o domínio
do órgão.
1.2.14.
Caso seja necessária instalação de qualquer agente nos servidores a
serem monitorados, o processo não deve impactar na disponibilidade dos servidores
ou serviços.
1.2.15.
O agente deve possuir um mecanismo de monitoramento de
desempenho dos servidores onde atua, de modo a não permitir que o nível de
consumo de recursos ultrapasse limites definidos e configuráveis.
1.2.16.
A solução deverá prover informações de quem acessa quais dados, quem
está acessando ou tentando acessar os dados, qual tipo de acesso foi feito, quem
possui permissões excessivas, quais dados são mais e menos acessados, e quem deu
ou revogou permissões de acesso.
1.2.17.
A solução deve fornecer método para assinalar ou associar um ou mais
usuários como "Proprietário(s)" de uma pasta ou grupo.
1.2.18.
A solução deve prover console nativa que pode ser acessada através do
servidor de aplicação e pode ser instalada e acessada nas máquinas dos usuários com
acesso autorizado.
1.2.19.
A solução deve suportar a utilização de servidores virtualizados para
todos os seus componentes.
1.2.20.
A solução deve oferecer a possibilidade de configurações de diferentes
níveis de segurança ou papéis de acesso às suas funcionalidades, podendo, desta
forma, ser utilizada por diferentes equipes com variadas demandas de atividades.
Assim, diferentes usuários devem ter acesso restrito a diferentes funções da console.
1.3. Controle de Acesso - Permissionamento
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1.3.1. A solução deverá apresentar em sua console todos os usuários e grupos de
segurança dos diferentes domínios monitorados, assim como os usuários e grupos de
segurança locais de cada servidor ou plataforma monitorada.
1.3.2. A solução deverá exibir para cada pasta dos recursos monitorados a

visualização gráfica e interativa das listas de controle de acesso incluindo grupos,
subgrupos e seus respectivos membros;

1.3.3. A interface gráfica da solução deverá permitir a busca por um usuário ou grupo

de segurança e apresentar graficamente suas permissões nas caixas postais e pastas
dos servidores monitorados de forma integrada. Esta visibilidade deve incluir
identificação de herança de permissão ativada/desativada, indicação de existência de
compartilhamento e a fonte daquela permissão, ou seja, de que grupo o usuário está
herdando a permissão.

1.3.4. A solução deve permitir a busca por uma pasta nos servidores monitorados e
apresentar quais usuários e grupos de segurança têm permissões e quais permissões
esses objetos têm na pasta.
1.3.5. A ferramenta deverá prover filtros para visualizar todos os objetos de dados de
forma gráfica incluindo pastas protegidas e pastas com permissões únicas.
1.3.6. A solução deverá consolidar as permissões NTFS e Share de cada pasta e
demonstrar a permissão efetiva dos usuários e grupos.
1.3.7. Além da visibilidade de permissões, usuários e grupos de segurança, deve ser
possível realizar alterações de permissionamento dos usuários e grupos de segurança
às pastas e diretórios dos servidores monitorados através da interface gráfica da
solução confrontando-as aos eventos coletados pela auditoria e análise
comportamental para que sejam previstos os impactos de perdas ou ganhos de
acesso às informações.
1.3.8. A solução deve oferecer a opção de aplicação completa ou parcial das
alterações de grupos, usuários e permissionamento modeladas assim como oferecer
a opção de efetivação imediata ou agendada no Active Directory e servidores
monitorados.
1.3.9. A solução deve fornecer a visibilidade sobre aplicação das alterações que estão
pendentes e o histórico das alterações aplicadas através da console. Deve oferecer
ainda a possibilidade de rollback de determinada alteração realizada.
1.3.10.
A ferramenta não deve restringir a quantidade das listas de acesso
(ACLs) coletadas e/ou armazenadas.
1.3.11.
A visualização de grupos deve compreender todos os grupos filhos (subgrupos) sem restrição de número de hierarquias.
1.3.12.
A solução deve possibilitar a configuração de credencial diferente para
cada servidor/serviço a ser monitorado.
1.3.13.

A solução deverá fazer autenticação direta no Active Directory sem a
necessidade de login a cada acesso do usuário à console.

1.3.14.
A solução deve se apresentar permissões excessivas baseadas na
análise dos eventos de auditoria.
1.3.15.
A solução deve permitir a modelagem de dados e alteração do perfil de
acesso, para avaliação de impactos, antes da execução em ambiente real,
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identificando quais usuários acessam determinada pasta e perderão ou ganharão
acesso nesta modelagem.

1.3.16.
A solução deve permitir a modelagem de permissionamento de maneira
gráfica, incluindo a simulação do impacto de mudanças baseada em análise da
auditoria coletada no permissionamento de grupos e usuários, e da remoção de
permissões excessivas, inclusão de novos grupos e identificação de quais usuários
serão afetados com estas trocas de permissões.
1.3.17.
A solução deve oferecer a opção de aplicação completa ou parcial das
alterações de grupos, usuários e permissionamento modeladas assim como oferecer
a opção de efetivação imediata ou agendada no Active Directory e servidores
monitorados.
1.3.18.
A solução deve oferecer a opção de aplicação das alterações utilizando
um credencial diferente da credencial do usuário logado na interface gráfica assim, a
modelagem pode ser feita por um usuário e efetivada por outro usuário, este último,
com permissões de alterações no Active Directory.
1.3.19.
A solução deve permitir que seja salva a credencial de aplicação de
alterações para uso futuro.
1.3.20.
A solução deve fornecer a visibilidade sobre aplicações de alteração que
estão pendentes e o histórico das alterações aplicadas através da console.
1.3.21.
A solução deve possibilitar a visibilidade sobre permissionamento de
usuários e grupos do Azure Active Directory e Exchange Online para os serviços
baseados na nuvem do Microsoft Office 365.
1.3.22.

A solução deve possibilitar a visibilidade total sobre o serviço de diretório
Azure, a estrutura do diretório e permissões de usuários e grupos na nuvem assim
como objetos do Active Directory on-premise sincronizados com o Azure Active
Directory.

1.3.23.
Deve ser possível diferenciar e consultar os objetos do Azure Active
Directory e Active Directory on–premise.
1.3.24.
A solução deve possibilitar a visibilidade de permissões de usuários e
grupos nos sites e listas do ambiente Sharepoint Online.
1.4. Registro de eventos (log):
1.4.1. A solução deve coletar logs de acessos a diretórios, pastas e arquivos dos
servidores de arquivos monitorados, acessos a objetos do AD e acessos a pastas
públicas e caixas postais do Exchange de forma automática e contínua e deve realizar
a normatização dessas informações em banco de dados utilizando rotinas com
agendamentos configuráveis.
1.4.2. Deve ser possível, na interface gráfica da solução, visualizar os logs de
auditoria de acessos a diretórios, pastas e arquivos dos servidores monitorados,
acessos a objetos do AD e acessos a pastas públicas e caixas postais do Exchange
organizados e agrupados por: Recurso monitorado; Pasta ou Diretório; Demonstrar
todos os eventos para aquela pasta, subpastas e arquivos; Unidade Organizacional:
Demonstrar os eventos ocorridos em determinada OU; Usuário ou Grupo de
segurança: Demonstrar os eventos gerados ou sofridos por determinado usuário ou
grupo.
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1.4.3. Os eventos de auditoria coletado pela solução devem conter informações

completas de cada uma das operações com data e horário, nome do servidor de
arquivos, tipo do objeto acessado, caminho dos arquivos, pastas e objetos, domínio,
destino da movimentação, arquivo ou pasta impactado e nome do usuário que
realizou a ação.

1.4.4. As consultas aos logs através da console da solução poderão ser customizadas
através de alteração dos filtros de forma que seja simples e rápida a obtenção de
dados necessários para auditoria forense sobre os arquivos, pastas, usuários, grupos
de segurança e emails dos servidores monitorados, sendo possível que se agrupe as
informações baseando-se em valores retornados pela consulta.
1.4.5. Deve ser possível alterar também o conjunto de dados (colunas) retornados da

consulta de auditoria de acordo com a necessidade da informação.

1.4.6. Todos os eventos dos diferentes servidores monitorados devem ser
apresentados na mesma console gráfica da solução onde são também apresentadas
as informações de permissionamento desses mesmos servidores monitorados.
1.4.7. A solução deve fornecer resumo gráfico das atividades auditadas, incluindo:
Quantidade de eventos por dia; Visualização dos usuários mais e menos ativos nos
servidores monitorados; Visualização dos diretórios mais e menos acessados nos
servidores monitorados; Visualização dos diretórios e pastas acessadas por um
usuário ou grupo de segurança; Visualização dos usuários inativos em uma pasta ou
diretório.
1.4.8. A solução deve permitir auditoria das consultas e acessos aos dados na
interface gráfica da solução, de forma que os auditores que utilizam a solução
também possam ser auditados.
1.4.9. O log da solução ofertada deve conter informações completas de cada uma das
operações com data e horário, nome do servidor de arquivos, tipo do objeto, caminho
(path) dos dados, domínio, destino da movimentação, arquivo impactado e nome do
usuário.
1.4.10.

Deverá permitir filtragem gráfica, ordenação e agrupamento dos logs.

1.4.11.
A solução deverá identificar em uma mesma tela todas as atividades de
um determinado usuário ou determinada pasta de todos os repositórios monitorados
e diretórios de usuários.
1.4.12.

Fornecer resumo gráfico das atividades auditadas, incluindo:

a)

Visualização dos usuários mais e menos ativos;

b)

Visualização dos diretórios mais e menos ativos;

c)

Visualização dos diretórios onde um usuário ou um grupo de usuários estejam
acessando;

d)

Visualização dos usuários que estejam acessando um diretório;

e)

A ferramenta deve normatizar eventos relacionados e apresentar como um único
evento para o mesmo objeto;

f)

A solução deve permitir auditoria direta de quem tem acesso aos dados na tela
da console, sem necessidade de gerar relatório demonstrativo.

1.5. Relatórios
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1.5.1. A solução ofertada deve oferecer, com rotinas automatizadas relatórios
agendados e sob demanda, exportados no momento da geração ou enviados por email ou armazenados em um compartilhamento de arquivos através de
agendamentos customizáveis.
1.5.2. A solução ofertada deve gerar relatórios nos formatos TXT, CSV, HTML, XLS,
XLSX e PDF;
1.5.3. Deve oferecer, através da interface gráfica, uma lista interativa de relatórios
agregando relatórios pré-definidos e relatórios customizados pelos usuários onde seja
possível: dividir os relatórios em diferentes categorias; filtrar e agrupar a lista de
relatórios; definir critérios simples de busca que facilitem encontrar os relatórios;
mostrar e ocultar categorias de relatórios;
1.5.4. A solução deve entregar relatórios indicativos de uso de dados para a gestão

de usuários, grupos de segurança, objetos do AD, arquivos, pastas e caixas postais.

1.5.5. A ferramenta deve fornecer relatório dos logs de acessos e modificações aos
arquivos, pastas, caixas postais e objetos do AD com detalhamento dos eventos e
metadados dos objetos afetados.
1.5.6. A ferramenta deve fornecer relatório de todas as modificações de
permissionamento dos diretórios, pastas, objetos e caixas postais dos servidores
monitorados feitas através da interface gráfica da solução ou feitas de forma manual
diretamente nos servidores de arquivos.
1.5.7. A solução deve fornecer relatório de alterações em grupos de segurança dos
domínios monitorados.

1.5.8. A ferramenta deve oferecer relatório de todas as consultas e ações feitas pelos
usuários através da interface gráfica da solução de modo que também seja possível
realizar auditoria da própria solução.
1.5.9. A solução deve fornecer relatório informando as pastas e diretórios dos
servidores de arquivos monitorados onde há permissões concedidas a grupos de
segurança globais (Everyone, Users, Authenticated Users).
1.5.10.
A solução deve fornecer relatório de uma pasta ou de todas as pastas do
servidor que possuem SIDs não resolvidos.
1.5.11.

A solução deve fornecer relatório de uma pasta ou de todas as pastas do
servidor que tenham permissão direta aplicada a usuários.

1.5.12.

domínio.

A solução deve fornecer relatório de dados e usuários inativos no

1.5.13.
A solução deve fornecer relatórios de todos os grupos de segurança
vazios ou não utilizados.
1.5.14.
A solução deve fornecer relatórios de usuários desabilitados que ainda
fazem parte de grupos de segurança.
1.5.15.
A solução deve fornecer relatório de histórico de permissões nas pastas
e diretórios monitorados.
1.5.16.

segurança.

A solução deve fornecer relatório de histórico de membros de grupos de
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1.5.17.
A solução deve oferecer relatórios de estatísticas, métricas e gráficos
com informações sobre usuários, grupos, pastas e permissões ao longo de
determinado período.
1.5.18.

A solução deve oferecer relatórios de estatísticas de autenticação e falha
de autenticação.

1.5.19.

A solução deve oferecer relatórios com métricas comparativas entre os
diferentes sistemas de arquivos monitorados.

1.5.20.
A solução deve oferecer relatório de lista de pastas críticas com
permissões excessivas nos servidores monitorados.
1.5.21.
A solução deve oferecer relatórios de lista de usuários administradores
em grupos não administrativos.
1.5.22.
A solução deve oferecer relatório de lista de permissões em pastas dos
servidores monitorados de usuários desabilitados.
1.5.23.
A solução deve oferecer relatório de pastas dos servidores monitorados
sem permissões de administradores.
1.5.24.
A solução deve oferecer relatório dos alertas de comportamento
anômalo identificados nos arquivos, pastas, diretórios e caixas postais dos servidores
monitorados.
1.5.25.

A solução deve fornecer relatório com as recomendações de revogação
de permissões dos usuários calculadas pela análise comportamental da ferramenta.

1.5.26.
A solução deve oferecer relatório de estatística de acesso às pastas e
caixas postais, utilização por tipo de arquivos, eventos por usuários e distribuição por
tipos de eventos sobre os servidores monitorados.
1.5.27.

A solução deve oferecer relatório com informações sobre as alterações,
versão alterada e quais foram as mudanças realizadas em GPOs dos domínios
monitoriados.

1.5.28.
Deve ser possível, através da console, a criação de templates de
relatórios para posterior reutilização. Essa criação de templates deve ser intuitiva e
seguir a mesma didática e dinâmica da modificação dos filtros dos relatórios já
existentes. Ou seja, não deve ser necessária a utilização de linguagem de
programação ou outro software.
1.5.29.
A ferramenta deve permitir o agendamento para envio de relatórios pelo
correio eletrônico.
1.5.30.

Os relatórios agendados devem poder ser entregues tanto via e-mail
quanto em uma determinada pasta do servidor sem a necessidade de customização
adicional.

1.5.31.

O envio dos relatórios por e-mail deve ser feito a partir da própria
solução, ou seja, sem a utilização de software de terceiros e deve suportar o protocolo
SSL sobre SMTP.

1.5.32.

A ferramenta deve fornecer relatórios customizáveis, sob demanda e

1.5.33.

A ferramenta deve fornecer relatório dos acessos aos arquivos.

agendados.
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1.5.34.
A ferramenta deve oferecer relatório de todas as consultas e ações
geradas a partir da console da solução.
1.5.35.
Fornecer relatório de onde há permissões concedidas a grupos globais
(Everyone, Domain Users, Users, Authenticated Users).
1.5.36.
Fornecer relatórios de SIDs não resolvidos e usuários com permissão
direta em pastas.
1.5.37.

Fornecer relatórios de dados e usuários inativos.

1.5.38.

Fornecer relatórios sobre administradores acessando dados de negócio.

1.5.39.
Fornecer relatórios de usuários desabilitados que ainda fazem parte de
grupos de segurança.
1.5.40.

Fornecer relatório que mostre quais eram as permissões para
determinada pasta em uma data passada sem a necessidade de um processo manual
para guardar as permissões a serem recuperadas.

1.5.41.

A solução deve fornecer relatório de histórico de permissões.

1.5.42.

A solução deve fornecer relatório de histórico de membros de grupos de

segurança.

1.5.43.
A solução deve oferecer em relatório listas de pastas, arquivos, dados,
usuários e grupos de segurança em desuso.
1.5.44.
A solução deve oferecer relatórios de estatísticas, métricas e gráficos
com informações sobre usuários, grupos, pastas e permissões ao longo de
determinado período.
1.5.45.
Possibilitar a revisão de gestão de dados através de relatórios indicativos
do uso dos dados.
1.5.46.

A solução deve oferecer relatórios de estatísticas de autenticação e falha
de autenticação.

1.5.47.
Deve oferecer relatórios comparativos entre diferentes sistemas de
arquivos monitorados.
1.5.48.

excessivas.

Deve fornecer relatórios de lista de pastas críticas com permissões

1.5.49.
Fornecer relatório de lista de usuários administradores em grupos não
administrativos.
1.5.50.

Fornecer relatório de lista de permissões de usuários desabilitados.

1.5.51.

Fornecer relatório de pastas sem administradores.

1.5.52.

Fornecer relatório dos alertas de comportamento anômalo identificados.

1.5.53.
A solução deve fornecer relatório com as recomendações de revogação
de permissão gerados pela análise comportamental realizada sobre os usuários e
recursos monitorados.
1.5.54.
A solução deve oferecer relatório de estatística de acesso, utilização por
tipo de arquivos, eventos por usuários e distribuição por tipos de eventos.
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1.5.55.
A solução deve ser capaz de fornecer relatórios para auditoria e
conformidade (compliance).
1.5.56.
A solução deve oferecer relatório sobre as alterações, versão alterada e
quais foram as mudanças realizadas em GPOs.
1.6. ITEM 1 - Solução de auditoria, controle e gerência de permissionamento dos
serviços de AD (Microsoft Active Directory)

1.6.1. As funcionalidades descritas nas características gerais devem se aplicar aos

serviços de diretórios de usuários do Microsoft Active Directory, e deverão estar
integradas na mesma plataforma e interface de monitoração dos demais repositórios
de dados.

1.6.2. A solução deve oferecer a visibilidade gráfica da estrutura hierárquica de todos
os domínios, OUs e objetos monitorados no AD do órgão apresentados na mesma
console em que apresenta seus logs de auditoria.
1.6.3. A solução deve suportar a demonstração gráfica e a auditoria de diferentes
domínios.
1.6.4. A solução deverá ser capaz de rastrear quem fez alterações nos usuários,

grupos, OUs e GPOs dos domínios monitorados do Active Directory, qual foi a
alteração feita, quando foi feita, a máquina de origem da alteração e detalhes das
propriedades tanto do objeto afetado quanto do objeto que gerou o evento.

1.6.5. A solução deverá indicar graficamente usuários ativos e inativos, usuários
habilitados e desabilitados no AD.
1.6.6. A solução deve suportar a auditoria dos eventos do Directory Service, tais
como: Criação de deleção de todos os objetos; Alteração de membros de grupos;
Alteração nas propriedades do objeto do Directory Service; Access requests;
Autenticação de conta; Reset de senhas; Lock/unlock de conta; Criação e deleção de
conta; Habilitação e desabilitação de conta; Eventos de permissão adicionada ou
removida de objeto do Directory Service; Proprietário alterado; Modificação de
configuração de GPOs; Criação de link de GPO; Deleção de link de GPO; Modificação
de link de GPO.
1.6.7. A solução ofertada deverá suportar o gerenciamento do AD permitindo aos

administradores da solução as seguintes funcionalidades: Criação de novos usuários;
Criação de novos grupos; Alteração de parâmetros de usuários já existentes;
Alteração de membros de grupos de segurança; Deleção de usuários; Deleção de
computadores; Reset de senhas; Bloqueio e desbloqueio de usuários; Habilitação e
desabilitação de usuários.

1.6.8. Deve ser possível realizar as ações abaixo de uma só vez através da seleção

de múltiplos usuários: Deleção; Reset de senha; Desbloqueio da conta; Habilitação e
desabilitação.

1.6.9. A solução deve efetuar as funcionalidades de permissionamento, Log,
Relatórios, Análise Comportamental e Alerta dos servidores de diretórios de usuários
Microsoft Active Directory, e deverão estar integradas na mesma plataforma e
interface de monitoração dos demais repositórios de dados.
1.6.10.
A solução deve possuir visibilidade da hierarquia do serviço de Diretórios
através de interface gráfica e em formato de relatório.
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1.6.11.
A solução deve possuir a visibilidade de todos os domínios, Unidades
Organizacionais, Computadores, Grupos e outros objetos de domínio através de uma
única interface gráfica e também em formato de relatório.
1.6.12.

domínios.

A solução deve suportar, numa única instalação, a auditoria de diferentes

1.6.13.

A solução deve ter trilha de auditoria classificável e pesquisável de todas
as atividades do Active Directory em uma única interface gráfica e também em
formato de relatório.

1.6.14.
A solução deverá ser capaz rastrear quem fez alterações no Active
Directory, qual foi a alteração feita e quando nesta mesma interface gráfica e em
formato de relatório.
1.6.15.

A solução deverá indicar de forma automática recomendações sobre
grupos de segurança não utilizados e membros de grupos que não mais se comportam
como os outros membros daquele grupo de segurança em sua interface gráfica e em
forma de relatório.

1.6.16.
A solução deverá realizar a modelagem de permissionamento através de
simulações de mudança para grupos e ACLs sem afetar o ambiente de produção, e
identificando quais membros que efetivamente acessam os dados serão afetados,
permitindo a visibilidade anterior à realização das alterações no permissionamento
de qual o impacto real no ambiente de produção.
1.6.17.

Service:

A solução deve suportar a auditoria dos seguintes eventos do Directory

a) Criação de deleção de todos os objetos;
b) Alteração de membros de grupos;
c) Alteração nas propriedades do objeto do Directory Service;
d) Access requests;
e) Autenticação de conta;
f) Reset de senhas;
g) Lock/unlock de conta;
h) Criação e deleção de conta;
i) Habilitação e desabilitação de conta;
j) Eventos de permissão:
1)

Permissão adicionada a objeto do Directory Service;

2)

Permissão removida de objeto do Directory Service;

3)

Proprietário alterado;

1.6.18.
A solução deve prover completa visibilidade sobre alterações em Objetos
de Políticas de Grupos (GPO):
a) Modificação de configuração;
b) Criação de link de GPO;
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c) Deleção de link de GPO;
d) Modificação de link de GPO;
1.6.19.
A solução ofertada deverá suportar o gerenciamento do AD ao ponto de
permitir os administradores da solução no mínimo as seguintes funcionalidades:
a) Criação de novos usuários;
b) Criação de novos grupos;
c) Alteração de parâmetros de usuários já existentes;
d) Alteração de membros de grupos de segurança
e) Deleção de usuários;
f) 6. Deleção de computadores;
g) Reset de senhas;
h) Bloqueio e desbloqueio de usuários;
i) Habilitação e desabilitação de usuários.
1.7. ITEM 2 - Solução de auditoria, controle e gerência de permissionamento dos
serviços de servidores de Arquivos (Microsoft File Server)

1.7.1. As funcionalidades descritas nas características gerais devem se aplicar para
as plataformas anteriores, e também para plataformas de servidores de arquivos
Windows.
1.7.2. A solução deve suportar como servidores de arquivos versões Windows Server
2012, Windows Server 2016 ou versão superior, Windows 7, Windows 10 ou versão
superior e Netapp e Dell/EMC NAS.
1.7.3. A ANTT possui storage Netapp FAS e/ou Dell/EMC integrado (SAN e NAS),
portanto a solução a ser fornecida deverá possuir compatibilidade comprovada no site
do fabricante do storage, de modo a proteger o investimento previamente feito e
possuir total compatibilidade com o ambiente atualmente instalado.
1.7.4. A solução deve conter todos os componentes passivos adicionais que se
fizerem necessários para efetivar as interligações dos ativos do objeto da contratação.
1.7.5. A solução deve oferecer, a partir da console, as funcionalidades de visibilidade
e alteração de permissionamento das pastas dos repositórios monitorados além de
prever a possibilidade de criação de pastas e permissões para que a gestão do
repositório seja centralizada.
1.7.6. A solução deve fornecer funcionalidade de ajuste aos diretórios com herança

quebrada de permissões.

1.7.7. A solução deve oferecer as funcionalidades de permissionamento, Log,

Relatórios, Análise Comportamental e Alerta descrita nos itens acima em plataformas
de servidores de arquivos Windows.

1.7.8. A solução deve suportar como servidores de arquivos as versões Windows
Server 2008, Windows Server 2012 e Windows 10 x64.
1.7.9. Deverá suportar as tecnologias DAS, SAN, Windows-Powered NAS e suporte à
tecnologia de cluster da Microsoft.
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1.7.10.
Todos os componentes passivos adicionais que se fizerem necessários
para efetivar as interligações dos ativos do objeto da contratação.
1.7.11.
Visando preservar harmonia entre todos os elementos da solução, a total
interoperabilidade de componentes e a facilidade de uso e operação, a solução
fornecida deverá ser de um único fabricante em que seus módulos e ou programas
sejam totalmente integrados e disponibilizados em uma única console de gerência.
1.7.12.
O módulo (esquema) de segurança da solução (software) não deverá
implicar em aquisição de componentes (hardware e software) adicionais.
1.7.13.
Deverá ser compatível e
“hyperthreading” sem custos adicionais.

permitir

a

utilização

da

tecnologia

1.7.14.
A solução deverá possibilitar integração, de forma direta ou indireta, de
suas informações com sistemas de DLP (Data Lost Prevention).
1.7.15.
A solução deve oferecer, a partir da console, as funcionalidades de
visibilidade e alteração de permissionamento das pastas dos repositórios monitorados
além de prever a possibilidade de criação de pastas e permissões para que a gestão
do repositório seja centralizada.
1.7.16.
A solução deve fornecer funcionalidade de ajuste aos diretórios com
herança quebrada de permissões.
1.8. ITEM 3 - Solução de auditoria, controle e gerência de permissionamento dos
serviços de sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange Server)

1.8.1. As funcionalidades descritas nas características gerais devem se aplicar às

caixas postais e pastas públicas dos servidores de correio eletrônico Microsoft
Exchange, e deverão estar integradas na mesma plataforma e interface de
monitoração dos demais repositórios de dados não estruturados monitorados.

1.8.2. A solução deve suportar as seguintes versões do Microsoft Exchange: Exchange

2016 ou versão superior; Exchange OnLine.

1.8.3. A solução deverá monitorar os eventos das caixas postais dos usuários e as
pastas públicas do Exchange;
1.8.4. A solução não poderá realizar a habilitação do journaling ou diagnostics nativos
do servidor de correio;
1.8.5. A ferramenta ofertada deverá coletar, de acordo com a versão monitorada, os
seguintes eventos do servidor de e-mail monitorados: Pasta aberta; Pasta criada;
Pasta deletada; Pasta renomeada; Permissão adicionada a pasta; Permissão removida
de pasta; Permissões de pasta alteradas; Pasta movida; Pasta esvaziada; Pasta
copiada; Marcar todas com lida; Mensagem aberta; Mensagem enviada; Mensagem
enviada “em nome de” (on behalf of); Mensagem enviada “como” (“As”); Mensagem
recebida; Mensagem editada; Mensagem deletada; Mensagem copiada; Mensagem
movida; Mensagem criada; Mensagem marcada não lida; Mensagem marcada como
lida; Logon; Permissões adicionadas a mailbox; Permissões removidas de mailbox;
Permissões administrativas adicionadas a pasta pública; Permissões administrativas
removidas de pasta pública; Mailbox Forward Delivery Option Added; Mailbox Forward
Delivery Option Removed.
1.8.6. A solução deverá registrar os eventos com origem em diversos protocolos, tais
como: POP3 – Post Office Protocol v3; IMAP4 – Internet Message Access Protocol; MAPI
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- Messaging Application Programming Interface; OWA – Outlook Web Access; EWS –
Exchange Web Services; ActiveSync.

1.8.7. A solução deve efetuar as funcionalidades de Permissionamento, Log,

Relatórios, Análise Comportamental e Alerta dos servidores de correio eletrônico
Microsoft Exchange, e deverão estar integradas na mesma plataforma e interface de
monitoração dos demais repositórios de dados.

1.8.8. A solução deverá monitorar os eventos das caixas postais dos usuários, e as

Pastas Públicas.

1.8.9. A ferramenta deverá realizar a coleta das informações sem a oneração
excessiva do servidor de correio Microsoft Exchange, ou seja, sem ativação do
journaling ou diagnostics nativos do servidor de correio.
1.8.10.
As funcionalidades de análise comportamental deverão ser realizada
dentro das pastas compartilhadas e caixas de correios dos servidores Microsoft
Exchange monitorados.
1.8.11.
A ferramenta ofertada deverá coletar os eventos dos servidores de email monitorados contemplando no mínimo os seguintes itens:
a) Pasta aberta;
b) Pasta criada;
c) Pasta deletada;
d) Pasta renomeada;
e) Permissão adicionada a pasta;
f) Permissão removida de pasta;
g) Permissões de pasta alteradas;
h) Pasta movida;
i) Pasta esvaziada;
j) Pasta copiada;
k) Marcar todas com lida;
l) Mensagem aberta;
m) Mensagem enviada;
n) Mensagem enviada “em nome de” (on behalf of);
o) Mensagem enviada “como” (“As”);
p) Mensagem recebida;
q) Mensagem editada;
r) Mensagem deletada;
s) Mensagem copiada;
t) Mensagem movida;
u) Mensagem criada
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v) Mensagem marcada não lida;
w) Mensagem marcada como lida;
x) Logon;
y) Permissões adicionadas a mailbox;
z) Permissões removidas de mailbox;
aa) Permissões administrativas adicionadas a pasta pública;
bb) Permissões administrativas removidas de pasta pública;
1.8.12.
A solução deverá auditar, registrar eventos (log) e aplicar as analises
comportamentais das caixas postais e pastas compartilhadas do Microsoft Exchange
Server para eventos gerados a partir de dispositivos moveis e/ou acessos externos
(via internet) por meio de acesso WEB através dos seguintes protocolos de
comunicação contemplando no mínimo os seguintes itens:
a) POP3 – Post Office Protocol v3;
b) IMAP4 – Internet Message Access Protocol;
c) MAPI - Messaging Application Programming Interface;
d) OWA – Outlook Web Access;
e) EWS – Exchange Web Services;
f) ActiveSync - para smartphones e outros dispositivos similares;
1.9. ITEM 4 – Solução de Tecnologia da Informação de análise de comportamento e
alarme em tempo real

1.9.1. A ferramenta deve realizar a análise comportamental dos usuários e fazer
recomendações de alteração, revogação de acesso, trocas de grupos e permissões
aos dados não estruturados e semiestruturados dos servidores monitorado.
1.9.2. A solução deve identificar, de forma automática, usuários com acesso a pastas

e\ou arquivos indevidos sugerindo a revogação de acesso.

1.9.3. A

solução deverá fornecer em modo gráfico recomendações
permissionamento excessivo, baseado na análise de atividade de acesso.

sobre

1.9.4. Fornecer identificação gráfica de atividades de acesso anormais.
1.9.5. A solução deve fornecer funcionalidade para ajuste dos excessos de
permissionamento e aplicação das recomendações de revogação de acesso através
de modelagem de permissionamento, quando é possível prever os impactos que as
alterações causarão nas permissões dos usuários e grupos.
1.9.6. A solução deve realizar a descoberta automática de contas privilegiadas como
usuários administrativos, contas de teste e de serviço.
1.9.7. Estas recomendações deverão também ser fornecidas em forma de relatório.
1.9.8. Baseada nos dados de auditoria, a solução deve ser capaz de aprender o
comportamento padrão e dos recursos monitorados, para que desvios e
anomalidades nesses comportamentos sejam identificados automaticamente e
alertados em tempo real.
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1.9.9. A solução deve ser capaz de identificar tanto desvios quantitativos de
comportamento como desvios qualitativos. Ou seja, deve ser capaz de identificar um
aumento na quantidade de eventos gerados, assim como identificar acesso a dados
que o usuário não costuma acessar;
1.9.10.
O módulo deve permitir que sejam configurados alertas em tempo real
para quaisquer eventos da auditoria habilitada;
1.9.11.
Nos alertas em tempo real, deve ser possível configurar para que um
usuário, uma pasta, um período ou uma ação específica seja alertada caso ocorra
ação que os envolva.
1.9.12.
Os alertas poderão ser iniciados com base nos dados da auditoria, tais
como usuário, ação, data e hora, ação realizada ou tentativa frustrada.
1.9.13.

tipos:

A solução deve ser capaz de enviar alertas em tempo real dos seguintes

a)

Atividades anômalas;

b)

Acesso a dados sensíveis;

c)

Arquivos sensíveis são acessados ou excluídos;

d)

Grupos de segurança, GPO’s e outros objetos de Active Directory modificados ou
removidos;

e)

Escalações de privilégios não autorizadas;

f)

Modificação de permissões em diretórios sensíveis;

1.9.14.
O sistema de alerta em tempo real deve ser capaz de alarmar em
atividades em:
a)

Arquivos (deleção, abertura, movimentação, acessos negados, etc);

b)

Exchange (leitura, movimentação, cópia ou deleção de objetos – emails, eventos,
contatos, etc);

c)

Active Directory (elevação de privilégios, inclusão/exclusão de grupos e
usuários);

1.9.15.

Os alertas devem ser gerados em SNMP, Syslog, visualizador de eventos
do Windows, E-mail e devem ser capazes de realizar a execução de um script
previamente configurado.

1.9.16.
Deve ser contemplada a assinatura de uma base de conhecimentos do
fornecedor de alertas pré-configurados de eventos suspeitos tais como:
a) Ataques de sequestro de dados (ransomware);
b) Excessos de ações com acessos negadas;
c) Acessos indevidos dos administradores nos dados da empresa;
d) Excessivas tentativas de elevaçao de privilégios;
e) Excesso de tentativas de autenticação ou contas bloqueadas;
f) Excesso de atividades em dados parados e/ou inativos;
g) Alterações excessivas e anormais em GPO;
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h) Excesso de acessos em caixas postais de uma única máquina;
i) Excesso de ações em um curto espaço de tempo;
1.9.17.

A solução deve permitir integrar-se facilmente ao SIEM e em soluções de
gerenciamento de ativos.

1.10. ITEM 5 – Serviços Especializados de Pós-implantação
1.10.1.
As horas do serviço de apoio serão utilizadas sob demanda, a critério do
CONTRATANTE, para realização da manutenção preventiva e corretiva e das
atividades relacionadas à solução de segurança.
1.10.2.

atividades:

Os serviços de apoio pós-implantação incluem no mínimo as seguintes

a) Execução de atividades operacionais, utilizando os procedimentos mais

adequados e adaptados à realidade do ambiente do CONTRATANTE;

b) Execução de atividades de manutenção corretiva, utilizando os procedimentos
que permitam maior eficiência e eficácia na solução de falhas;
c) Execução de atividades de manutenção preventiva, rotinas de testes, análises e
medidas, utilizando procedimentos que assegurem uma mínima interferência na
operação e máxima disponibilidade da solução;
d) Elaboração de procedimentos especiais ou detalhamento de procedimentos
padrões, documentados e adaptados à realidade do ambiente do CONTRATANTE;
e) Elaboração de relatórios de atividades, detalhando os procedimentos realizados
e eventuais ajustes, se necessário.
f) Procedimentos em conjunto com o fabricante da solução, para situações em que
o ambiente do CONTRATANTE esteja sob ataque, destinado a prover o conhecimento
para as medidas necessárias à defesa do ambiente;
g) Procedimentos de ajustes para manter a solução adquirida pelo CONTRATANTE
provendo a melhor utilização de suas funcionalidades;
h) Reuniões técnicas, mensais ou a critério do CONTRATANTE, para planejamento
e execução de serviços com vistas à melhoria do ambiente instalado;
i) Reuniões gerenciais, mensais ou a critério do CONTRATANTE, para avaliação e
acompanhamento dos serviços oferecidos;
j) Entrega de relatórios ao final do período de serviço de apoio solicitado, contendo
informações sobre atividades desenvolvidas e recomendações sobre como melhor
utilizar a tecnologia;
1.10.3.

Resultados Esperados:

a) Garantia de que a solução seja operada seguindo procedimentos de melhores
práticas;
b) Redução da curva de aprendizado e transferência de conhecimento para a

equipe do CONTRATANTE;

c) Melhor performance e disponibilidade da solução;
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d) Redução de impacto de implantação, com menores índices de incidentes
gerados em função da implantação da nova tecnologia;
e) Padronização de procedimentos, possibilitando que o CONTRATANTE execute as
atividades operacionais com sua própria equipe;
1.10.4.
Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá efetuar vistoria técnica
nas dependências do CONTRATANTE de modo a realizar análise e implementar as
alterações necessárias;
1.10.5.
O serviço de apoio pós-implantação deverá ser prestado de forma
presencial no endereço local do CONTRATANTE ou outro indicado por ele;
1.10.6.
Para atendimento ao serviço de apoio a CONTRATADA somente poderá
empregar profissionais capacitados e certificados nos produtos fornecidos;
1.10.7.
O CONTRATANTE oficializará a solicitação deste apoio por meio da
emissão de uma “Ordem de Serviço – OS”;
1.10.8.
A Ordem de Serviço deverá conter no mínimo: descrição do serviço,
prazo para a execução do serviço, período para a execução do serviço, local da
execução do serviço, especificações técnicas do serviço e produtos esperados;
1.10.9.

Os serviços prestados deverão estar no mínimo de acordo com as
especificações constantes na Ordem de Serviço;

1.10.10.

O controle da execução dos serviços se dará em 03 (três) momentos, a
saber: no início da execução – quando a “Ordem de Serviço – OS” é emitida pelo
CONTRATANTE, durante a execução – com o acompanhamento e supervisão de
responsáveis do CONTRATANTE, e ao término da execução – com o fornecimento de
“Relatórios de Atividade da Operação Assistida” pela CONTRATADA e atesto dos
mesmos por responsáveis do CONTRATANTE;

1.10.11.

A partir da emissão da “Ordem de Serviço – OS”, a CONTRATADA terá
até 05 (cinco) dias corridos para iniciar a sua execução, ressalvados os casos em que
comprovadamente seja necessário um atendimento imediato de manutenção
corretiva ou prioridade alta do CONTRATANTE;

1.10.12.
5.1.27. O CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA quando uma
“Ordem de Serviço – OS” estiver sendo elaborada para que a CONTRATADA possa se
manifestar no interesse de agendamento de reunião para definição de procedimentos
e horas necessárias para execução dos serviços;
1.10.13.

As horas e procedimentos previstos inicialmente quando da abertura da
“Ordem de Serviço – OS” serão validados no final das atividades e poderão sofrer
adequações para estarem de acordo com o que foi efetivamente executado;

1.10.14.
Este serviço deve estar disponível para acionamento no sistema 5 x 8
(cinco dias na semana, oito horas por dia – horário comercial).
----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “A”-----------------------------
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GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “B”
PROVA DE CONCEITO
1. DO OBJETIVO DA PROVA DE CONCEITO
1.1. O objetivo da presente prova de conceito é obter a verificação de atendimento
dos requisitos da solução considerados prioritários pela ANTT, referente à proposta
ofertada pela LICITANTE VENCEDORA.
2. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
2.1. A solução vencedora na etapa de lances será submetida à prova de conceito, a
fim de comprovação de atendimento as exigências técnicas e demais requisitos
obrigatórios, contidos neste Termo de Referência.
2.2. A solução apresentada que não atender a 100% (cem por cento) das exigências
das exigências da prova de conceito, será considerada inapta, estando, portanto,
desclassificada a licitante vencedora, sendo convocada a licitante seguinte na ordem
classificatória para realização de prova de conceito e assim sucessivamente até que
uma das licitantes participantes apresente solução que atenda plenamente às
exigências deste documento.
2.3. A licitante declarada vencedora na etapa de lances terá o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, após convocação do pregoeiro, para entregar todos os manuais e
planilha de verificação da solução ofertada, em formato eletrônico, na
Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC, localizada no Setor de Clubes
Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 – Brasília – DF CEP: 70200-003, no horário de 09h às 12h e das 14h às 18h.
2.4. Não serão aceitos materiais entregues por outros mecanismos como e-mail ou
indicação de download por FTP.
2.5. A FASE 2 da prova de conceito será realizada em sessão aberta a iniciar em 24
(vinte e quatro) horas após a validação da primeira fase para prova de conceito,
mediante solicitação do pregoeiro, começando no primeiro dia útil subsequente, caso
este prazo coincida com feriado ou final de semana, no horário de 09h às 12h e das
14h às 18h.
2.6. A licitante declarada vencedora na etapa de lances que não entregar os
manuais do produto ofertado no prazo estipulado, não comparecer para efetuar a
prova de conceito, se recusar por qualquer motivo a efetuar a prova de conceito, e/ou
não atender aos critérios estabelecidos neste Termo de Referência, inclusive quanto
aos requisitos mínimos considerados, será imediatamente considerada inapta para
assinatura do contrato, sendo imediatamente desclassificada.
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2.7. A avaliação dar-se-á em duas fases, sendo a primeira fase eliminatória. Com
isso, caso a comissão avaliadora constate que a LICITANTE VENCEDORA não logrou
êxito no atendimento da primeira fase, realizará a sua desclassificação imediata sem
necessariamente prosseguir à fase seguinte.
2.8. Serão avaliados todos os itens de funcionalidades constantes neste APÊNDICE,
integrante deste Termo de Referência, respeitado o atendimento de todas as
características descritas em cada funcionalidade.
2.9. A comprovação das exigências para todos os itens deverá ser realizada em até
02 (dois) dias úteis.
2.10. A avaliação da FASE 1 dar-se-á, da seguinte forma:
2.10.1.
A LICITANTE VENCEDORA deverá encaminhar os manuais técnicos da
solução e/ou ferramental técnico que será utilizado na execução dos serviços que
comprovem os requisitos técnicos-funcionais previstos neste Termo de Referência.
Apresentando também, planilha de verificação de atendimento às especificações
técnicas, a fim de facilitar a verificação da adequação da solução proposta às
características técnicas obrigatórias constantes no Edital, contendo as indicações
precisas, na documentação da solução, que comprovem as características técnica
exigidas nesse Anexo, item a item. Conforme exemplo abaixo:
Item

Nome no
manual

Página do
Manual

A solução deverá apresentar
em sua console todos os
usuários
e
grupos
de
segurança dos diferentes
domínios
monitorados,
assim como os usuários e
grupos de segurança locais
de
cada
servidor
ou
plataforma monitorada.
A
interface
gráfica
da
solução deverá permitir a
busca por um usuário ou
grupo de
segurança e
apresentar
graficamente
suas permissões nas caixas
postais
e
pastas
dos
servidores monitorados de
forma
integrada.
Esta
visibilidade
deve
incluir
identificação de herança de
permissão
ativada/desativada,
indicação de existência de
compartilhamento e a fonte
daquela permissão, ou seja,
de que grupo o usuário está
herdando a permissão.

<<Incluir o
nome
específico do
manual>>

<<incluir
o número
específico
da
página>>

<<incluir
o
trecho
específico
que
comprova
o
atendimento>>

<<Incluir o
nome
específico do
manual>>

<<incluir
o número
específico
da
página>>

<<incluir
o
trecho
específico
que
comprova
o
atendimento>>
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Trecho que comprova
atendimento ao
requisito

2.10.2.
Somente serão aceitos para comprovação das características técnicas
documentos originais do fabricante específicos à solução ofertada, escritos em
português, não sendo admitidas montagens ou adaptações, totais ou parciais, sobre
o texto deste Edital.
2.10.3.
A comissão avaliadora irá analisar os manuais técnicos-funcionais,
verificando se os requisitos previstos neste Termo de Referência, são atendidos pela
solução.
2.11. A avaliação da FASE 2 dar-se-á, em etapas, conforme roteiro a ser seguido pela
LICITANTE VENCEDORA com o objetivo de organizar e orientar as validações e
comprovações técnicos-funcionais a serem feitas.
Etapa

1

2

Objetivo
etapa

da

Prazo

Procedimentos

Resultados

Realizar
fornecimento e
implantação de
Solução
de
Auditoria
e
Gerenciamento
de
Serviços
(Microsoft Active
Directory – AD),
Servidor
de
Arquivos
(Microsoft
File
Server), Correio
Eletrônico
(Microsoft
Exchange
Server) e análise
de
comportamento
e alarme em
tempo real.

2,0
dias

A ANTT irá disponibilizar
ambiente para a que
LICITANTE
realize
a
instalação
do
seu
ferramental
tecnológico
para solução objeto do
contrato.

Todo o ambiente
deverá
ser
configurado
para
realizar as coletas
e
comprovações
técnicos-funcionais
esperadas.

Realizar coleta
de informações.

2,0
dias

A
LICITANTE
deverá
instalar e configurar todos
os módulos e componentes
de software necessários ao
funcionamento
completo
da solução.

A ANTT permitirá que a
solução
instalada
pela
LICITANTE possa realizar as
coletas necessárias.
A LICITANTE, através da
solução
instalada
e
configurada,
deverá
realizar a coleta, conforme
previsto neste termo de
referência, para que as
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Dados
que
permitam a análise
e comprovação dos
requisitos técnicosfuncionais
da
solução capturados
e disponíveis.

análises e comprovações
necessárias sejam feitas.
3

Comprovar
a
aderência
aos
requisitos
técnicosfuncionais
da
Solução
de
Auditoria
e
Gerenciamento
de
Serviços
(Microsoft Active
Directory – AD),
Servidor
de
Arquivos
(Microsoft
File
Server), Correio
Eletrônico
(Microsoft
Exchange
Server) e análise
de
comportamento
e alarme em
tempo real

2,0
dias

A
LICITANTE
deverá
realizar a comprovação dos
requisitos
técnicosfuncionais descritos no
item
2.11.1
deste
APÊNDICE
Estes
itens
correspondem a 80,0% do
total
dos
requisitos
técnicos-funcionais
previstos neste termo de
referência.

100% (cem por
cento)
de
conformidade com
os
requisitos
técnicos-funcionais
descritos no item
2.11.1
deste
APÊNDICE.

2.11.1.
A LICITANTE VENCEDORA deverá comprovar que seu ferramental
tecnológico utilizado como base para fornecimento e implantação da Solução de
Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active Directory – AD), Servidor de
Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e
solução de análise de comportamento e alarme em tempo real, possui aderência os
seguintes requisitos técnicos-funcionais:
2.11.2.

Controle de Acesso - Permissionamento

2.11.2.1.
A solução deverá apresentar em sua console todos os usuários e grupos
de segurança dos diferentes domínios monitorados, assim como os usuários e grupos
de segurança locais de cada servidor ou plataforma monitorada.
2.11.2.2.
A interface gráfica da solução deverá permitir a busca por um usuário ou
grupo de segurança e apresentar graficamente suas permissões nas caixas postais e
pastas dos servidores monitorados de forma integrada. Esta visibilidade deve incluir
identificação de herança de permissão ativada/desativada, indicação de existência de
compartilhamento e a fonte daquela permissão, ou seja, de que grupo o usuário está
herdando a permissão.
2.11.2.3.
A solução deve permitir a busca por uma pasta nos servidores
monitorados e apresentar quais usuários e grupos de segurança têm permissões e
quais permissões esses objetos têm na pasta.
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2.11.2.4.
A solução deve utilizar os eventos coletados pela auditoria para realizar
a análise comportamental automática dos usuários de maneira a fazer
recomendações de alteração, revogação de acesso, trocas de grupos de segurança e
permissões aos dados não estruturados dos servidores monitorados.
2.11.2.5.
Além da visibilidade de permissões, usuários e grupos de segurança,
deve ser possível realizar alterações de permissionamento dos usuários e grupos de
segurança às pastas e diretórios dos servidores monitorados através da interface
gráfica da solução confrontando-as aos eventos coletados pela auditoria e análise
comportamental para que sejam previstos os impactos de perdas ou ganhos de
acesso às informações.
2.11.2.6.
A solução deve oferecer a opção de aplicação completa ou parcial das
alterações de grupos, usuários e permissionamento modeladas assim como oferecer
a opção de efetivação imediata ou agendada no Active Directory e servidores
monitorados.
2.11.2.7.
A solução deve fornecer a visibilidade sobre aplicação das alterações que
estão pendentes e o histórico das alterações aplicadas através da console. Deve
oferecer ainda a possibilidade de rollback de determinada alteração realizada.
2.11.2.8.
Através da análise comportamental, solução deve realizar a descoberta
automática de contas privilegiadas como usuários administrativos e contas de
serviço.
2.11.3.

Registro de eventos (log):

2.11.3.1.
A solução deve coletar logs de acessos a diretórios, pastas e arquivos
dos servidores de arquivos monitorados, acessos a objetos do AD e acessos a pastas
públicas e caixas postais do Exchange de forma automática e contínua e deve realizar
a normatização dessas informações em banco de dados utilizando rotinas com
agendamentos configuráveis.
2.11.3.2.
Deve ser possível, na interface gráfica da solução, visualizar os logs de
auditoria de acessos a diretórios, pastas e arquivos dos servidores monitorados,
acessos a objetos do AD e acessos a pastas públicas e caixas postais do Exchange
organizados e agrupados por: Recurso monitorado; Pasta ou Diretório; Demonstrar
todos os eventos para aquela pasta, subpastas e arquivos; Unidade Organizacional:
Demonstrar os eventos ocorridos em determinada OU; Usuário ou Grupo de
segurança: Demonstrar os eventos gerados ou sofridos por determinado usuário ou
grupo.
2.11.3.3.
Os eventos de auditoria coletado pela solução devem conter informações
completas de cada uma das operações com data e horário, nome do servidor de
arquivos, tipo do objeto acessado, caminho dos arquivos, pastas e objetos, domínio,
destino da movimentação, arquivo ou pasta impactado e nome do usuário que
realizou a ação.
2.11.3.4.
As consultas aos logs através da console da solução poderão ser
customizadas através de alteração dos filtros de forma que seja simples e rápida a
obtenção de dados necessários para auditoria forense sobre os arquivos, pastas,
usuários, grupos de segurança e e-mails dos servidores monitorados, sendo possível
que se agrupe as informações baseando-se em valores retornados pela consulta.
2.11.3.5.
Deve ser possível alterar também o conjunto de dados (colunas)
retornados da consulta de auditoria de acordo com a necessidade da informação.
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2.11.3.6.
Todos os eventos dos diferentes servidores monitorados devem ser
apresentados na mesma console gráfica da solução onde são também apresentadas
as informações de permissionamento desses mesmos servidores monitorados.
2.11.3.7.
A solução deve fornecer resumo gráfico das atividades auditadas,
incluindo: Quantidade de eventos por dia; Visualização dos usuários mais e menos
ativos nos servidores monitorados; Visualização dos diretórios mais e menos
acesados nos servidores monitorados; Visualização dos diretórios e pastas acessadas
por um usuário ou grupo de segurança; Visualização dos usuários inativos em uma
pasta ou diretório.
2.11.3.8.
A solução deve permitir auditoria das consultas e acessos aos dados na
interface gráfica da solução, de forma que os auditores que utilizam a solução
também possam ser auditados.
2.11.4.

Relatórios

2.11.4.1.
A solução ofertada deve oferecer, com rotinas automatizadas relatórios
agendados e sob demanda, em diversos formatos de arquivos, exportados no
momento da geração ou enviados por e-mail ou armazenados em um
compartilhamento de arquivos através de agendamentos customizáveis.
2.11.4.2.
Deve oferecer, através da interface gráfica, uma lista interativa de
relatórios agregando relatórios pré-definidos e relatórios customizados pelos usuários
onde seja possível: Dividir os relatórios em diferentes categorias; filtrar e agrupar a
lista de relatórios; definir critérios simples de busca que facilitem encontrar os
relatórios; mostrar e ocultar categorias de relatórios;
2.11.4.3.
A solução deve entregar relatórios indicativos de uso de dados para a
gestão de usuários, grupos de segurança, objetos do AD, arquivos, pastas e caixas
postais.
2.11.4.4.
A ferramenta deve fornecer relatório dos logs de acessos e modificações
aos arquivos, pastas, caixas postais e objetos do AD com detalhamento dos eventos
e metadados dos objetos afetados.
2.11.4.5.
A ferramenta deve fornecer relatório de todas as modificações de
permissionamento dos diretórios, pastas, objetos e caixas postais dos servidores
monitorados feitas através da interface gráfica da solução ou feitas de forma manual
diretamente nos servidores de arquivos.
2.11.4.6.
A solução deve fornecer relatório de alterações em grupos de segurança
dos domínios monitorados.
2.11.4.7.
A ferramenta deve oferecer relatório de todas as consultas e ações feitas
pelos usuários através da interface gráfica da solução de modo que também seja
possível realizar auditoria da própria solução.
2.11.4.8.
A solução deve fornecer relatório informando as pastas e diretórios dos
servidores de arquivos monitorados onde há permissões concedidas a grupos de
segurança globais (Everyone, Users, Authenticated Users).
2.11.4.9.
A solução deve fornecer relatório de uma pasta ou de todas as pastas do
servidor que possuem SIDs não resolvidos.
2.11.4.10. A solução deve fornecer relatório de uma pasta ou de todas as pastas do
servidor que tenham permissão direta aplicada a usuários.
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2.11.4.11.
domínio.

A solução deve fornecer relatório de dados e usuários inativos no

2.11.4.12. A solução deve fornecer relatórios de todos os grupos de segurança
vazios ou não utilizados.
2.11.4.13. A solução deve fornecer relatórios de usuários desabilitados que ainda
fazem parte de grupos de segurança.
2.11.4.14. A solução deve fornecer relatório de histórico de permissões nas pastas
e diretórios monitorados.
2.11.4.15. A solução deve fornecer relatório de histórico de membros de grupos de
segurança.
2.11.4.16. A solução deve oferecer relatórios de estatísticas, métricas e gráficos
com informações sobre usuários, grupos, pastas e permissões ao longo de
determinado período.
2.11.4.17. A solução deve oferecer relatórios de estatísticas de autenticação e falha
de autenticação.
2.11.4.18. A solução deve oferecer relatórios com métricas comparativas entre os
diferentes sistemas de arquivos monitorados.
2.11.4.19. A solução deve oferecer relatório de lista de pastas críticas com
permissões excessivas nos servidores monitorados.
2.11.4.20. A solução deve oferecer relatórios de lista de usuários administradores
em grupos não administrativos.
2.11.4.21. A solução deve oferecer relatório de lista de permissões em pastas dos
servidores monitorados de usuários desabilitados.
2.11.4.22. A solução deve oferecer relatório de pastas dos servidores monitorados
sem permissões de administradores.
2.11.4.23. A solução deve oferecer relatório dos alertas de comportamento
anômalo identificados nos arquivos, pastas, diretórios e caixas postais dos servidores
monitorados.
2.11.4.24. A solução deve fornecer relatório com as recomendações de revogação
de permissões dos usuários calculadas pela análise comportamental da ferramenta.
2.11.4.25. A solução deve oferecer relatório de estatística de acesso às pastas e
caixas postais, utilização por tipo de arquivos, eventos por usuários e distribuição por
tipos de eventos sobre os servidores monitorados.
2.11.4.26. A solução deve oferecer relatório com informações sobre as alterações,
versão alterada e quais foram as mudanças realizadas em GPOs dos domínios
monitoriados.
2.11.4.27. Deve ser possível, através da console, a criação de templates de
relatórios para posterior reutilização. Essa criação de templates deve ser intuitiva e
seguir a mesma didática e dinâmica da modificação dos filtros dos relatórios já
existentes. Ou seja, não deve ser necessária a utilização de linguagem de
programação ou outro software.
2.11.5.
ITEM 1 - Solução de auditoria, controle e gerência de permissionamento
dos serviços de AD (Microsoft Active Directory)
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2.11.5.1.
As funcionalidades descritas nas características gerais devem se aplicar
aos serviços de diretórios de usuários do Microsoft Active Directory, e deverão estar
integradas na mesma plataforma e interface de monitoração dos demais repositórios
de dados.
2.11.5.2.
A solução deve oferecer a visibilidade gráfica da estrutura hierárquica de
todos os domínios, OUs e objetos monitorados no AD do órgão apresentados na
mesma console em que apresenta seus logs de auditoria.
2.11.5.3.
A solução deve suportar a demonstração gráfica e a auditoria de
diferentes domínios.
2.11.5.4.
A solução deverá ser capaz de rastrear quem fez alterações nos usuários,
grupos, OUs e GPOs dos domínios monitorados do Active Directory, qual foi a
alteração feita, quando foi feita, a máquina de origem da alteração e detalhes das
propriedades tanto do objeto afetado quanto do objeto que gerou o evento.
2.11.5.5.
A solução deverá indicar graficamente usuários ativos e inativos,
usuários habilitados e desabilitados no AD.
2.11.5.6.
A solução deve suportar a auditoria dos eventos do Directory Service,
tais como: Criação de deleção de todos os objetos; Alteração de membros de grupos;
Alteração nas propriedades do objeto do Directory Service; Access requests;
Autenticação de conta; Reset de senhas; Lock/unlock de conta; Criação e deleção de
conta; Habilitação e desabilitação de conta; Eventos de permissão adicionada ou
removida de objeto do Directory Service; Proprietário alterado; Modificação de
configuração de GPOs; Criação de link de GPO; Deleção de link de GPO; Modificação
de link de GPO.
2.11.5.7.
A solução ofertada deverá suportar o gerenciamento do AD permitindo
aos administradores da solução as seguintes funcionalidades: Criação de novos
usuários; Criação de novos grupos; Alteração de parâmetros de usuários já existentes;
Alteração de membros de grupos de segurança; Deleção de usuários; Deleção de
computadores; Reset de senhas; Bloqueio e desbloqueio de usuários; Habilitação e
desabilitação de usuários.
2.11.5.8.
Deve ser possível realizar as ações abaixo de uma só vez através da
seleção de múltiplos usuários: Deleção; Reset de senha; Desbloqueio da conta;
Habilitação e desabilitação.
2.11.6.
ITEM 2 - Solução de auditoria, controle e gerência de permissionamento
dos serviços de servidores de Arquivos (Microsoft File Server)
2.11.6.1.
As funcionalidades descritas nas características gerais devem se aplicar
para as plataformas anteriores, e também para plataformas de servidores de arquivos
Windows.
2.11.6.2.
A solução deve suportar como servidores de arquivos versões Windows
Server 2012, Windows Server 2016 ou versão superior, Windows 7, Windows 10 ou
versão superior e Netapp e Dell/EMC NAS.
2.11.6.3.
A ANTT possui storage Netapp FAS e/ou Dell/EMC integrado (SAN e NAS),
portanto a solução a ser fornecida deverá possuir compatibilidade comprovada no site
do fabricante do storage, de modo a proteger o investimento previamente feito e
possuir total compatibilidade com o ambiente atualmente instalado.
2.11.6.4.
A solução deve conter todos os componentes passivos adicionais que se
fizerem necessários para efetivar as interligações dos ativos do objeto da contratação.
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2.11.6.5.
A solução deve oferecer, a partir da console, as funcionalidades de
visibilidade e alteração de permissionamento das pastas dos repositórios monitorados
além de prever a possibilidade de criação de pastas e permissões para que a gestão
do repositório seja centralizada.
2.11.6.6.
A solução deve fornecer funcionalidade de ajuste aos diretórios com
herança quebrada de permissões.
2.11.7.
ITEM 3 - Solução de auditoria, controle e gerência de permissionamento
dos serviços de sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange Server)
2.11.7.1.
As funcionalidades descritas nas características gerais devem se aplicar
às caixas postais e pastas públicas dos servidores de correio eletrônico Microsoft
Exchange, e deverão estar integradas na mesma plataforma e interface de
monitoração dos demais repositórios de dados não estruturados monitorados.
2.11.7.2.
A solução deve suportar como servidores de arquivos as versões
Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows 10 x64.
2.11.7.3.
Deverá suportar as tecnologias DAS, SAN, Windows-Powered NAS e
suporte à tecnologia de cluster da Microsoft.
2.11.7.4.
A solução não poderá realizar a habilitação do journaling ou diagnostics
nativos do servidor de correio;
2.11.7.5.
A ferramenta ofertada deverá coletar, de acordo com a versão
monitorada, os seguintes eventos do servidor de e-mail monitorados: Pasta aberta;
Pasta criada; Pasta deletada; Pasta renomeada; Permissão adicionada a pasta;
Permissão removida de pasta; Permissões de pasta alteradas; Pasta movida; Pasta
esvaziada; Pasta copiada; Marcar todas com lida; Mensagem aberta; Mensagem
enviada; Mensagem enviada “em nome de” (on behalf of); Mensagem enviada
“como” (“As”); Mensagem recebida; Mensagem editada; Mensagem deletada;
Mensagem copiada; Mensagem movida; Mensagem criada; Mensagem marcada não
lida; Mensagem marcada como lida; Logon; Permissões adicionadas a mailbox;
Permissões removidas de mailbox; Permissões administrativas adicionadas a pasta
pública; Permissões administrativas removidas de pasta pública; Mailbox Forward
Delivery Option Added; Mailbox Forward Delivery Option Removed.
2.11.7.6.
A solução deverá registrar os eventos com origem em diversos
protocolos, tais como: POP3 – Post Office Protocol v3; IMAP4 – Internet Message
Access Protocol; MAPI - Messaging Application Programming Interface; OWA – Outlook
Web Access; EWS – Exchange Web Services; ActiveSync.
2.11.8.
ITEM 4 – Solução de Tecnologia da Informação de análise de
comportamento e alarme em tempo real
2.11.8.1.
Baseada nos dados de auditoria, a solução deve ser capaz de aprender
o comportamento padrão e dos recursos monitorados, para que desvios e
anomalidades nesses comportamento sejam identificados automaticamente e
alertados em tempo real.
2.11.8.2.
A solução deve ser capaz de identificar tanto desvios quantitativos de
comportamento como desvios qualitativos. Ou seja, deve ser capaz de identificar um
aumento na quantidade de eventos gerados, assim como identificar eventos anormais
que tenham ocorrido nas plataformas monitoradas.
2.11.8.3.
A solução deve permitir que sejam configurados alertas em tempo real
para quaisquer eventos da auditoria habilitada para que seja disparado um e-mail,
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seja gerado syslog, eventlog, SNMP ou que seja executado um script quando aquela
ação específica ocorrer novamente.
2.11.8.4.
A solução deve ser capaz de enviar alertas em tempo real dos seguintes
tipos: Atividades anômalas; Acesso a dados sensíveis; Arquivos sensíveis acessados
ou excluídos; Grupos de segurança, GPO’s e outros objetos de Active Directory
modificados ou removidos; Escalações de privilégios não autorizadas; Modificação de
permissões em diretórios sensíveis; Detecção de ferramentas de intrusão ou
Malwares.
2.11.8.5.
O sistema de alerta em tempo real deve ser capaz de alarmar atividades
em: Arquivos (deleção, abertura, movimentação, acessos negados, etc); Exchange
(leitura, movimentação, cópia ou deleção de objetos – e-mails, eventos, contatos,
etc); Active Directory (elevação de privilégios, inclusão/exclusão de grupos e
usuários).
2.11.8.6.
Os alertas devem ser gerados em SNMP, Syslog, visualizador de eventos
do Windows, E-mail e devem ser capaz de realizar a execução de um script.
2.11.8.7.
Deve ser contemplada a assinatura de uma base de conhecimentos do
fornecedor atualizada mensalmente de alertas pré-configurados de eventos suspeitos
tais como: Ataques de sequestro de dados (ransomware); Detecção de ferramentas
nocivas ao ambiente; Excessos de ações com acessos negadas; Acessos indevidos
dos administradores nos dados da empresa; Excessivas tentativas de elevaçao de
privilégios; Excesso de tentativas de autenticação ou contas bloqueadas; Excesso de
atividades em dados parados e/ou inativos; Alterações excessivas e anormais em
GPO; Excesso de acessos em caixas postais de uma única máquina; Excesso de ações
em um curto espaço de tempo.
2.11.8.8.
A solução deve entregar dashboard web que permita análise forense dos
comportamentos e eventos suspeitos listados;
2.11.8.9.
Deve haver dashboard web interativo identificando ações tais como:
Quantidade de alertas e suas severidades em determinado período; Usuários se
comportando de forma suspeita; Tipos de alertas mais disparados; Máquinas mais
utilizadas para as ações suspeitas; Servidores, pastas e mailboxes que mais sofrem
ações suspeitas;
2.11.8.10. O dashboard deve mostrar as propriedades do AD do usuário alertado
que são essenciais para a análise forense do alerta gerado;
2.11.8.11. Para análise forense do usuário mais alertado, o dashboard deve possuir
página que agregue todos os alertas gerados por aquele usuário, permitindo que seja
identificado o cenário do possível ataque.
2.11.8.12. No dashboard, a partir de um alerta selecionado, a solução deve exibir
página que liste todos os eventos ocorridos que motivaram a ferramenta a gerar o
alerta. A lista desses eventos deve ser customizável podendo ser filtrata, exibidas ou
ocultadas colunas e agregada por valores das colunas exibidas.
2.11.8.13. A página com lista dos eventos deve apresentar gráfico que demonstre
o quantitativo dos eventos em determinado período, para que seja possível identificar
o desvio do comportamento indicado pela solução.
2.11.8.14. O dashboard deve fazer uma análise prévia dos alertas e correlacionálos com outras informações e eventos do usuário alertado, dispositivo usado no
momento do alerta, horário do evento.
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2.11.8.15. Deve ser possível, a partir de selecionado evento alertado, fazer
filtragem e correlacionamento com outros eventos como, por exemplo, o
comportamento dos usuários do mesmo departamento do usuário alertado ou
acessos ao mesmo tipo de informação sensível identificado pela solução.
2.11.8.16. O dashboard deve possuir página com os principais KPIs dos servidores
e recursos monitorados (AD, File Servers e Exchange) com informações essenciais
para a gestão e a partir desses KPIs, deve ser possível abrir a lista de informações
detalhadas, tais como: Quantidade e tamanho total dos arquivos e pastas; Dados
sensíveis, parados e expostos; Pastas com permissões inconsistentes, SIDs não
resolvidos e usuários com ACEs diretas; Número total de grupos de segurança, contas
de usuários e computadores; Quantidade de usuários habilitados inativos, usuários
desabilitados, usuários habilitados com senhas expiradas, usuários habilitados
bloqueados,
grupos
vazios,
grupos
não-administrativos
com
usuários
administradores; Quantidade de usuários com recomendação de revogação de
permissão excessiva feita pela auditoria; Quantidade e tamanho de mailboxes e
pastas públicas do Exchange.
----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “B”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “C”
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARO, para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº ___/____,
que tomei conhecimento de todas as informações necessárias à execução de seu
objeto, e que vistoriei os locais de execução dos serviços objeto da contratação.
Cidade/UF, _____ de__________________ de ____.
_________________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa
(Nome, cargo, CPF)

_____________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante da ANTT

----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “C”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “D”
DECLARAÇÃO DE RECUSA DE VISTORIA

DECLARO, para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº ___/____,
que
a
empresa
__________________________________________,
CNPJ
nº
____________________ sito à __________________________________________ na cidade de
________________ UF____, OPTOU PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA NAS
INSTALAÇÕES FÍSICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, tendo
ciência que não poderá alegar em qualquer fase da licitação ou vigência da relação
contratual que não realizará os serviços em conformidade com a qualidade e
requisitos exigidos.
Cidade/UF, _____ de__________________ de ____.
______________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa
Nome legível _____________________________________________
CPF nº. _________________________________________________

----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “D”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “E”
PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel timbrado da empresa)
À
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Superintendência de Gestão – SUDEG / Gerência de Licitações e Contratos - GELIC
Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8
70200-003 - Brasília, DF
Referência: Pregão Eletrônico SRP nº ___/____.
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº
_________________________ e inscrição estadual nº __________, estabelecida no(a)
_______________________________________, para eventual Registro de Preços para
fornecimento e implantação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços
(Microsoft Active Directory – AD), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio
Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e solução de análise de comportamento e
alarme em tempo real, de uso permanente, incluindo a execução de serviços
especializados de apoio pós-implantação, de acordo com as especificações e
definições constantes deste para atender às necessidades da AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES, de acordo com as especificações e condições constantes
do Pregão em referência, bem como do respectivo Edital e seus Anexos.
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
Lote

1

Item

1

2

Descrição
Solução de Tecnologia da
Informação para auditoria,
controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
AD (Microsoft Active Directory).
Solução de Tecnologia da
Informação para auditoria,

Métrica

Quantidad
e

Licença

5.100

Licença

5.100
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Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

3

4
5

controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
servidores de Arquivos (Microsoft
File Server).
Solução de Tecnologia da
Informação para auditoria,
controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
sistema de correio eletrônico
(Microsoft Exchange Server).
Solução de Tecnologia da
Informação de análise de
comportamento e alarme em
tempo real.
Serviços especializados de apoio
pós-implantação.

Licença

5.100

Licença

5.100

Horas

1.900
VALOR TOTAL (R$)

1) Dados da Proposta:
Valor Total: R$ _______________ (VALOR POR EXTENSO).
Nome do Software: ___________________________ Versão: __________
Nome do Fabricante: ___________________________________________
Procedência:

1. Nacional [ ]

2. Importado: [ ]

Sítio na WEB do Fabricante: _____________________________________
Responsável: __________________Telefone Contato: ________________
2) Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
3) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão
computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços, bem
como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente.
4) Dados da empresa:
a) Razão Social: _____________________________________________________
b) CNPJ (MF) nº ____________________________________________________
c) Inscrição Estadual nº: ______________________________________________
d) Endereço: _______________________________________________________
e) Telefone: _____________ Fax: ___________ e-mail: ____________________
f) Cidade: ________________________ Estado: _____________________
g) CEP: ___________
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h) Representante(s) legal(is) com poderes para assinar o contrato:
a. Nome: _______________________________________________
b. Cargo: _______________________________________________
c. CPF: _______________________ RG: __________ ______-____
i) Dados Bancários:
a. Banco:_______
b. Agência:__________
c. Conta Corrente:______________
j) Dados para Contato:
a. Nome: _______________________________________________
b. Telefone/Ramal: ________________
Declaramos, para todos os fins e efeitos legais, aceitar, irrestritamente, todas as
condições e exigências estabelecidas no Edital da licitação em referência e do
Contrato a ser celebrado, cuja minuta constitui o Anexo “__” do Edital.
Declaramos, ainda, que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista com serviço ou dirigente da Agência Nacional de
Transportes Terrestres; e que foi (realizada a Vistoria nas instalações da ANTT,
tomando conhecimento dos serviços a serem realizados / apresentada recusa formal
de Vistoria), não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de
desenvolvimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.
Local e data
_________________________________
Representante Legal
(com carimbo da empresa)
Cargo
CPF
----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “E”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “F”
ORDEM DE SERVIÇO (OS)

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC

Nº da Ordem de Serviço: xx/ano
N.º do Contrato: xx/ano
Empresa Contratada:

ORDEM DE SERVIÇO
Data de Emissão
Mês de Referência
Xx/xx/xxxx
Mês/ano
Data da Assinatura: xx/xx/xxxx
Local de Execução:
IDENTIFICAÇÃO

Tipo do serviço:

Início da Execução Autorizado em: xx/xx/xxxx

Término da Execução Previsto para: xx/xx/xxxx

Indicador de Acordo de Nível de Serviço – ANS Esperado:
Descrição dos Serviços:

Autorização
Autorizo a realização do serviço acima
caracterizado, nos termos constantes desta
Ordem de Serviço, que tem por base as obrigações
e responsabilidades da contratada constantes do
contrato firmado, supra indicado.
Data: xx/xx/xxxx
_________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Gestor do Contrato

Termo de Concordância da Contratada
Concordo com as condições registradas nesta
Ordem de Serviço para execução dos serviços
solicitados.
Data: xx/xx/xxxx
________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante da contratada

----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “F”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “G”
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
PROCESSO LICITATÓRIO
OBJETO
N.º do CONTRATO

N.° da OS

CONTRATADA
Telefone(
s)

CNPJ

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no Art. 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 34, inciso I,
da Instrução Normativa nº 4 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MPOG, de 11 de setembro de 2014, que os serviços relacionados na Ordem de Serviço
n° ____/______, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos
aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente
definidos pelo Edital de Pregão Eletrônico SRP n° ____/____ da Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT.
Ressaltamos que o recebimento definitivo dos serviços ocorrerá em até 15 (quinze)
dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às
especificações constantes do instrumento contratual proveniente do Edital de Pregão
Eletrônico SRP n° ____/____.
Cidade/UF, ____de ____________de _____.
______________________________

________________________________

Fiscal Técnico do Contrato

Representante Legal da Empresa

Matrícula

Cargo

<<Cargo/Função>>

CPF

<<Setor/Departamento>>

-------------------------------FIM DO APÊNDICE “G”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “H”
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
PROCESSO LICITATÓRIO
OBJETO
N.º do CONTRATO

N.° da OS

CONTRATADA
CNPJ

Telefone(s)

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas atestam para fins de
cumprimento do disposto no Art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no artigo 34, inciso VIII, da Instrução Normativa nº 4 do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, de 11 de setembro de 2014, que os
serviços relacionados na Ordem de Serviços nº ____/_____, possuem as quantidades e
a qualidade compatível com as condições e exigências constantes do Edital de Pregão
Eletrônico SRP n° ____/____ da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
Cidade/UF, ____de ____________de _____.
______________________________

_______________________________________

Gestor do Contrato

Representante da Área Requisitante

Matrícula

Matrícula

<<Cargo/Função>>

<<Cargo/Função>>

<<Setor/Departamento>>

<<Setor/Departamento>>

_____________________________

________________________________

Fiscal Técnico do Contrato

Representante Legal da Empresa

Matrícula

Cargo

<<Cargo/Função>>

CPF

<<Setor/Departamento>>

----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “H”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “I”
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
PROCESSO LICITATÓRIO
OBJETO
CONTRATO N.º

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, com sede em Brasília-DF,
inscrito no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-77, doravante denominado CONTRATANTE
e a Empresa _____________, estabelecida à ______________________, CEP: _____________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA,
representada
neste
ato
pelo
Sr
_____________,
(cargo)
___________________, (nacionalidade) ______________, (estado civil) ___________,
(profissão) _____________, portador da Cédula de Identidade nº ______________, e do CPF
nº ____________, residente e domiciliado em _________________, e, sempre que em
conjunto referidas como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
DA INFORMAÇÃO, doravante denominado simplesmente TERMO, e,
CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato Nº ____/_____,
celebrado pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é o
fornecimento e implantação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços
(Microsoft Active Directory – AD), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio
Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e análise de comportamento e alarme em
tempo real, de uso permanente, incluindo a execução de serviços especializados de
apoio pós-implantação, mediante condições estabelecidas pela AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES;
CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, regras de
negócio, documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer
outro modo apresentada, tangível ou intangível, entre outras, doravante
denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que a CONTRATADA tiver acesso em
virtude da execução contratual;
CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de
interesse da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES de que a
CONTRATADA tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, respeitando
todos os critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES;
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES estabelece o presente TERMO
mediante as cláusulas e condições a seguir:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES
da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, principalmente aquelas
classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do CONTRATO celebrado
entre as PARTES.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Parágrafo Primeiro: As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento
serão aplicadas a todas e quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pela AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo e
confidencialidade com relação a todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser
fornecidas pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, a partir da data
de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS, salvo aquelas prévia e formalmente classificadas com tratamento
diferenciado pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que
nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES
da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Parágrafo Quarto: A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, com base nos
princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES
que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de
classificação informada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE
Parágrafo Único: As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às
INFORMAÇÕES que:
I. Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após
a revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES;
II. Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao
presente TERMO;
III. Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do
Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram
qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência
de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo
hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES
reveladas exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer cópia das
INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso da AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES.
I. O consentimento mencionado no Parágrafo segundo, entretanto, será dispensado
para cópias, reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES.
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Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se compromete a cientificar seus diretores,
empregados e/ou prepostos da existência deste TERMO e da natureza confidencial
das INFORMAÇÕES da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deve tomar todas as medidas necessárias à
proteção das INFORMAÇÕES da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES,
bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente
autorizado por escrito pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Parágrafo Quinto: Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e
quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em função da
execução do CONTRATO.
Parágrafo Sexto: O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à
parte receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito,
em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito
relativo à propriedade intelectual.
I. Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES
repassadas à CONTRATADA, são única e exclusiva propriedade intelectual da AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA firmará acordos por escrito com seus empregados
e consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam
suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente
instrumento.
Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas
a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos aos
produtos gerados e às INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução
do CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES
Parágrafo Único: Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como
propriedade exclusiva da parte reveladora, devendo a esta retornar imediatamente
assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente
existentes.
I. A CONTRATADA deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos
a ela fornecida, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pela
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES para entrega, ou quando não mais
for necessária a manutenção das Informações Confidenciais, comprometendo-se a
não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou
segundas vias.
II. A CONTRATADA deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos que
contenham Informações Confidenciais da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES, quando não mais for necessária a manutenção dessas Informações
Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo
reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas neste Termo.
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
Parágrafo Único: O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável,
permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até 5 (cinco) anos após o
término do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Parágrafo Único: A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações,
devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades
previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse
assunto, podendo até culminar na RESCISÃO DO CONTRATO firmado entre as PARTES.
Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou
recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES, inclusive as de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo
administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme
Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo Primeiro: Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é
parte independente e regulatória deste instrumento.
Parágrafo Segundo: O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES,
relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS,
aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos e
negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações feitas direta
ou indiretamente.
Parágrafo Terceiro: Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste
TERMO ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se
nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais divergências, de acordo
com os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, da economicidade, da
boa fé, e, as preencherão com estipulações que deverão corresponder e resguardar
as INFORMAÇÕES da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Parágrafo Quarto: O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de
dúvida, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições
constantes de outros instrumentos legais conexos relativos à CONFIDENCIALIDADE DE
INFORMAÇÕES.
Parágrafo Quinto: A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito
cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá
novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer
tempo.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
Parágrafo Único: Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito
Federal, em Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente TERMO,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, a CONTRATADA assina o
presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, em 2 (duas) vias de igual
teor e um só efeito, na presença de duas testemunhas.
Cidade/UF, ___ de __________ de _____.

_______________________________________________
Nome do Diretor ou representante legal da empresa
Cargo
CPF nº

______________________________

_______________________________________

Gestor do Contrato

Fiscal Técnico do Contrato

Matrícula

Matrícula

<<Cargo/Função>>

<<Cargo/Função>>

<<Setor/Departamento>>

<<Setor/Departamento>>

----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “I”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “J”
TERMO DE CIÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
PROCESSO LICITATÓRIO
OBJETO
CONTRATO N.º

CONTRATADA

Pelo presente instrumento, eu _________________________________, CPF nº
______________, RG nº ________________, expedida em _________, órgão expedidor
____/__, prestador de serviço, ocupando o cargo de _______________________ na
empresa _________________, que firmou Contrato com a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, DECLARO, para fins de cumprimento de obrigações
contratuais e sob pena das sanções administrativas, civis e penais, que tenho pleno
conhecimento de minha responsabilidade no que concerne ao sigilo que deve ser
mantido sobre os assuntos tratados, as atividades desenvolvidas e as ações
realizadas no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres, bem como sobre
todas as informações que, por força de minha função ou eventualmente, venham a
ser do meu conhecimento, comprometendo-me a guardar o sigilo necessário a que
sou obrigado nos termos da legislação vigente.
DECLARO, ainda, nos termos da Política de Segurança da Informação e Comunicações
da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Deliberação nº 364, de 19 de
dezembro de 2013, estar ciente e CONCORDO com as condições abaixo especificadas,
responsabilizando-me por:
I.
tratar o(s) ativo(s) de informação como patrimônio da Agência Nacional de
Transportes Terrestres;
II. utilizar as informações em qualquer suporte sob minha custódia,
exclusivamente, no interesse do serviço doa Agência Nacional de Transportes
Terrestres;
III. não utilizar ou divulgar em parte ou na totalidade, as informações de
propriedade ou custodiadas, sob qualquer forma de armazenamento, pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres sem autorização prévia do gestor ou responsável
pela informação;
IV. contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade
e a autenticidade das informações;
V.

utilizar credenciais ou contas de acesso e os ativos de informação em
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conformidade com a legislação vigente e normas específicas da Agência Nacional de
Transportes Terrestres;
VI. responder, perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres, pelo uso
indevido das minhas credenciais ou contas de acesso e dos ativos de informação.
Cidade/UF, ____de ____________de _____.

___________________________________________
Nome do Funcionário
Cargo
CPF nº
Ciente:
Cidade-UF, ____de ____________de _____.

_____________________________________________
Nome do Diretor ou representante legal da empresa
Cargo
CPF nº

----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “J”-----------------------------
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MODELO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APÊNDICE “K”
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
PROCESSO LICITATÓRIO
OBJETO
CONTRATO N.º

CONTRATADA

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas resolvem registrar o
encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar o que segue:
O presente contrato está sendo encerrado por motivo de <motivo>.
As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de
todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes do Contrato, não restando mais
nada a reclamar de parte a parte, exceto as relacionadas no parágrafo a seguir.
Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou
responsabilização, mesmo após o encerramento do vínculo contratual:
•

As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;

•

As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto
convencionais;

•

A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços
entregues ou prestados;

•

<inserir pendências, se houver>.

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as partes o
presente instrumento, em duas vias iguais, para que surta seus efeitos jurídicos.
Cidade/UF, ____ de _____________ de _____.
______________________________
Gestor do Contrato
Matrícula
<<Cargo/Função>>
<<Setor/Departamento>>

_______________________________________
Representante da Área Requisitante
Matrícula
<<Cargo/Função>>
<<Setor/Departamento>>
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______________________________
Fiscal Técnico do Contrato
Matrícula
<<Cargo/Função>>
<<Setor/Departamento>>

_______________________________________
Representante Legal da Empresa
Cargo
CPF

----------------------------------------FIM DO APÊNDICE “K”-----------------------------
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Superintendência de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo número 50501.310992/2018-45
ANEXO II
TABELA DE QUANTIDADES PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS
PARTICIPANTES
ÓRGÃO GERENCIADOR
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES– UASG: 393001
LOTE I
Item
1

2

3

4
5

Descrição
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de AD
(Microsoft Active Directory).
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
servidores de Arquivos (Microsoft File
Server).
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
sistema de correio eletrônico (Microsoft
Exchange Server).
Solução de Tecnologia da Informação
de análise de comportamento e alarme
em tempo real.
Serviços especializados de apoio pósimplantação.

UND

QTD

Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

Licença

2.600

454,50

1.181.700,00

Licença

2.600

520,83

1.354.158,00

Licença

2.600

587,24

1.526.824,00

Licença

2.600

579,00

1.505.400,00

Horas

900

275,33

247.797,00

5.815.879,00

VALOR TOTAL (R$)

ÓRGÃOS PARTICIPANTES
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO– UASG: 194035
LOTE I
Item
1

2

3

4
5

Descrição
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de AD
(Microsoft Active Directory).
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
servidores de Arquivos (Microsoft File
Server).
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
sistema de correio eletrônico (Microsoft
Exchange Server).
Solução de Tecnologia da Informação
de análise de comportamento e alarme
em tempo real.
Serviços especializados de apoio pósimplantação.

UND

QTD

Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

Licença

2.500

454,50

1.136.250,00

Licença

2.500

520,83

1.302.075,00

Licença

2.500

587,24

1.468.100,00

Licença

2.500

579,00

1.447.500,00

Horas

1.000

275,33

175.330,00

VALOR TOTAL (R$)
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5.629.255,00

Superintendência de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo número 50501.310992/2018-45
ANEXO III
PLANILHA DE PREÇOS
LOTE I
Item
1

2

3

4
5

Descrição
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de AD
(Microsoft Active Directory).
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
servidores de Arquivos (Microsoft File
Server).
Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
sistema de correio eletrônico (Microsoft
Exchange Server).
Solução de Tecnologia da Informação
de análise de comportamento e alarme
em tempo real.
Serviços especializados de apoio pósimplantação.

UND

QTD

Valor Unit.
Máximo (R$)

Valor Total
Máximo (R$)

Licença

5.100

454,50

2.317.950,00

Licença

5.100

520,83

2.656.233,00

Licença

5.100

587,24

2.994.924,00

Licença

5.100

579,00

2.952.900,00

Horas

1.900

275,33

523.127,00

VALOR TOTAL MÁXIMO (R$)
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11.445.134,00

Superintendência de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo nº 50501.310992/2018-45
ANEXO IV
REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E
CONTRATAR COM A UNIÃO NO ÂMBITO DA ANTT
Art. 1º A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar
com a União, prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e no art. 28 do Decreto
nº 5.450, de 2005, será aplicada ao adjudicatário ou contratado, no âmbito da
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, de acordo com os seguintes
limites temporais:
I - de três a seis meses, no caso de ensejar o retardamento da
execução do objeto por até quinze dias;
II - de seis meses a um ano, nos casos de:
a) ensejar o retardamento da execução do objeto por mais de quinze
dias; e
b) falhar na execução do contrato;
III - de um a três anos, nos casos de:
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços quando
convocado dentro do prazo de validade;
b) deixar de entregar documentação exigida no edital;
c) ensejar o retardamento da execução do objeto por mais de trinta
e um dias; e
d) não mantiver a proposta; e
IV – de três a cinco anos, no caso de:
a) apresentar documentação falsa;
b) fraudar na execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) fizer declaração falsa; e
e) cometer fraude fiscal.
§ 1º A fixação da pena levará em consideração as circunstâncias de
cada caso concreto, tais como a reprovabilidade do comportamento a ser punido,
a culpabilidade do adjudicatário ou contratado e o prejuízo causado aos serviços a
cargo da ANTT.
§ 2º A penalidade prevista neste artigo será aplicada sem prejuízo das
multas previstas em edital, e das demais cominações legais.
104-120

§ 3º O atraso superior a trinta e um dias caracteriza a inexecução total
do contrato e enseja sua rescisão.
§ 4º O adjudicatário ou contratado que for punido na forma deste
artigo será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF pelo mesmo período da sanção aplicada.
Art. 2º A aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com
a União, prevista neste Regulamento, será apurada em procedimento
administrativo próprio com observância do contraditório e da ampla defesa.
Art. 3º A defesa do interessado será juntada ao processo para análise
prévia da Superintendência de Administração e Recursos Humanos e, caso haja
alguma questão jurídica a ser dirimida, será encaminhada à Procuradoria-Geral
desta Agência, antes da remessa à Diretoria para deliberação.
§ 1º Concluindo pela aplicação da penalidade, a Diretoria procederá à
remessa dos autos à Superintendência de Administração e Recursos Humanos
para as providências relativas à notificação da empresa e solicitação para inclusão
da penalidade nos registros cadastrais a que se refere o Decreto nº 5.450, de 2005.
§ 2º Da aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com
a União caberá Pedido de Reconsideração, que poderá ser interposto no Protocolo
Geral da ANTT, no prazo de dez dias, a contar de sua notificação.
Art. 4º O presente Regulamento deverá integrar, obrigatoriamente,
como anexo, todos editais de pregão eletrônico e presencial.

Regulamento aprovado pela Deliberação nº 253, de 02/08/2006, publicada no D.O.U Seção I pg 72/73, de
09/08/2006.
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Superintendência de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo número 50501.310992/2018-45
ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2018
PROCESSO Nº 50501.310992/2018-45
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, com sede no Setor de Clubes
Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, na cidade de Brasília/DF,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-77, neste ato representado(a) pelo Diretor
Geral ..............., nomeado pela Portaria nº ......, de ..... de ........... de 20..., publicada
no DOU de ..... de ....... de ......, inscrito(a) no CPF nº ............, portador(a) da Carteira
de Identidade nº .........., considerando o julgamento da licitação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 38/2018, publicada no
...... de ...../...../2018, processo administrativo nº 50501.310992/2018-45, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014 e à
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, e em conformidade com as disposições a
seguir.
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento e
implantação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active
Directory – AD), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico
(Microsoft Exchange Server) e solução de análise de comportamento e alarme em
tempo real, de uso permanente, incluindo a execução de serviços especializados de
apoio pós-implantação, conforme especificações contidas no Termo de Referência,
Anexo I do edital de Pregão nº 38/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como
a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1.

Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços.

3.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

106-120

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE:
E-MAIL:
REPRESENTANTE:
LOTE I

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

1

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de AD (Microsoft Active Directory).

Licença

5.100

2

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de servidores de Arquivos (Microsoft File Server).

Licença

5.100

3

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange
Server).

Licença

5.100

4

Solução de Tecnologia da Informação de análise de
comportamento e alarme em tempo real.

Licença

5.100

5

Serviços especializados de apoio pós-implantação.

Horas

1.900

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

VALOR TOTAL – (R$)

4.

ÓRGÃO GERENCIADOR DESTA ATA

4.1. O órgão gerenciador desta Ata é a Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT, conforme quantitativos abaixo:
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES– UASG: 393001
LOTE I
Item

Descrição

UND

QTD

1

Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de AD
(Microsoft Active Directory).

Licença

2.600

2

Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
servidores de Arquivos (Microsoft File
Server).

Licença

2.600

3

Solução de Tecnologia da Informação
para auditoria, controle e gerência de
permissionamento dos serviços de
sistema de correio eletrônico (Microsoft
Exchange Server).

Licença

2.600

4

Solução de Tecnologia da Informação
de análise de comportamento e alarme
em tempo real.

Licença

2.600

5

Serviços especializados de apoio pósimplantação.

Horas

900

VALOR TOTAL (R$)
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Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

5.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

5.1. São órgãos participantes do registro de preços, conforme quantitativos abaixo:
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO– UASG: 194035
LOTE I
Item

Descrição

UND

QTD

1

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de AD (Microsoft Active Directory).

Licença

2.500

2

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de servidores de Arquivos (Microsoft File Server).

Licença

2.500

3

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange
Server).

Licença

2.500

4

Solução de Tecnologia da Informação de análise de
comportamento e alarme em tempo real.

Licença

2.500

5

Serviços especializados de apoio pós-implantação.

Horas

1.000

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

VALOR TOTAL (R$)

6.

VALIDADE DA ATA

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
7.

REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1. 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.
7.2. 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).
7.3. 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.
7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.5.1. 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; e
7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
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7.6. 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.
7.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
7.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo com o órgão gerenciador.

7.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e
7.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
7.9. 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:
7.9.1. por razão de interesse público; ou
7.9.2. a pedido do fornecedor.
8.

CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do
art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos/entes participantes.
Brasília, .... de....................... de 2018
PELA ANTT

PELO FORNECEDOR:

________________________________________
Diretor-Geral

________________________________________
TESTEMUNHAS:
_____________________________
____________________________
Nome, CPF e CI
Nome, CPF e CI
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Superintendência de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
PREGÃO - ELETRÔNICO Nº. 38/2018
Processo número 50501.310992/2018-45
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2018
PROCESSO Nº 50501.310992/2018-45
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº
/2018, QUE FAZEM ENTRE
SI
A
ANTT
E
A
EMPRESA
................................
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, entidade integrante da Administração
Federal indireta, constituída nos termos da Lei nº. 10.233, de 05 de junho de 2001,
com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8,
na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-77, neste ato
representado(a) pelo Diretor Geral ...., nomeado pela Portaria nº ...., de ... de ...... de
20..., publicada no DOU de .. de ... de ..., inscrito(a) no CPF nº ......., portador(a) da
Carteira de Identidade nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .......
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ........................., sediado(a) na ...................................,
em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta
no Processo nº 50501.310992/2018-45 e em observância às disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 2.271, de 7 de julho de 1997,do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 04/2014 e da Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 38/2018,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o fornecimento e implantação de Solução
de Auditoria e Gerenciamento de Serviços (Microsoft Active Directory – AD), Servidor
de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server) e
solução de análise de comportamento e alarme em tempo real, de uso permanente,
incluindo a execução de serviços especializados de apoio pós-implantação, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

110-120

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 36 (trinta e seis) meses, com
início na data de ..../.../.... e encerramento em ..../... /..., podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. Para efeitos de prorrogação deste Contrato são considerados como serviços
continuados os previstos no item 5.
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
LOTE I

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

1

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de AD (Microsoft Active Directory).

Licença

2

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de servidores de Arquivos (Microsoft File Server).

Licença

3

Solução de Tecnologia da Informação para auditoria,
controle e gerência de permissionamento dos serviços
de sistema de correio eletrônico (Microsoft Exchange
Server).

Licença

4

Solução de Tecnologia da Informação de análise de
comportamento e alarme em tempo real.

Licença

5

Serviços especializados de apoio pós-implantação.

QTD

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Horas

VALOR TOTAL – (R$)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na
classificação abaixo:
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Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Nota de Empenho: 2018NEXXXXX
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRONOGRA FÍSICO-FINANCEIRO

5.1.

Os pagamentos serão efetuados obedecendo aos seguintes critérios:
Descrição

Periodicidade

Condições de Pagamento

Licenciamento

Parcela Única

Mediante a entrega do objeto
referente a cada Ordem de
Serviço (OS) emitida e a
apresentação da NF

Serviços
especializados
de apoio pósimplantação

De acordo com a Ordem
de Serviço (OS) emitida

Mediante a apresentação de NF
referente a cada Ordem de
Serviço (OS) emitida e
Relatório Técnico (RT)

5.2. Os pagamentos estarão condicionados aos resultados apresentados pela
CONTRATADA à perfeita execução do objeto, que deverão estar em conformidades
com as condições, prazos e especificações constantes do Termo de Referência,
apurados e atestados pelos servidores formalmente designados.
6.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
6.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e
definitivo do serviço, nos seguintes termos:
6.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual;
6.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
6.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório
mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:
6.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
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6.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
6.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.
6.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
6.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
6.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
6.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
6.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
6.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
6.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF.
6.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.
6.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C,
do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as
exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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6.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido
de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até
o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, sendo:
I = índice de atualização financeira;
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM=Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da
proposta, pela variação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação (ICTI), do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ou outro índice oficial que venha
substituí-lo.
7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ..... (.......), correspondente a
5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas
as condições previstas no Edital, em uma das seguintes modalidades:
8.1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
8.1.2. seguro-garantia;
8.1.3. fiança bancária.
8.2. A garantia deverá ter validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos
previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
9.

CLÁUSULA NONA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e os
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

10.1. A solução ofertada deve ter prazo de garantia de funcionamento enquanto
vigorar a contratação firmada entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.
10.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus
adicional para a CONTRATANTE, o fornecimento de atualização de versão e/ou
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release, bem como patches de todos os softwares que integram a solução, incluindo
drivers e todos os demais elementos integrantes da solução fornecida.
10.3. A garantia deverá ser utilizada para a atualização de versões dos softwares,
sendo os serviços do fabricante complementados pela CONTRATADA com serviços
próprios de suporte técnico on-site, especificados no item “Níveis de Serviço” do
Termo de Referência, visando assegurar um melhor desempenho/performance da
solução.
10.4. Assim, o item “Níveis de Serviço” do Termo de Referência refere-se apenas à
prestação do serviço de suporte on-site, que será pago mensalmente, durante o
período contratual.
10.5. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa
de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais
prejuízos causados a terceiros.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO

11.1. No momento da contratação será realizada a nomeação, pela CONTRATANTE,
de Comissão ou servidor do quadro para exercer a fiscalização deste Contrato.
11.2. O fornecimento dos materiais e a execução dos serviços em desacordo com o
objeto deste documento sujeitará a aplicação das sanções legais cabíveis.
11.3. Aplicar-se-ão à fiscalização e acompanhamento do Contrato todas as
disposições constantes da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, do art. 30 da
Instrução Normativa nº 04/2014, do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997.
11.4. A fiscalização, exercida por profissionais designados pela CONTRATANTE nos
termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, não implica em corresponsabilidade, nem exime
a CONTRATADA de responsabilidade.
11.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
11.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deste
Contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
11.7. É assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem
prejuízo das penalidades a que fica sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a indenização, no caso de não ser atendida em até 4 (quatro) horas, a contar
da comunicação pelo Gestor deste Contrato, qualquer reclamação sobre defeito em
serviço executado.
11.8. Caberá a Fiscalização atestar os serviços que forem efetivamente executados e
aprovados.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
12.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
12.4. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto
em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o
limite da legislação trabalhista.
12.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Contrato.
12.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA.
12.7. A autoridade competente designará representantes para as funções de Gestor
e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante deste Contrato, conforme dispõe o
art. 30 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2014.
12.8. Encaminhar formalmente as demandas, preferencialmente por meio de Ordem
de Serviço ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios constantes do Termo
de Referência, observando-se o disposto nos arts. 19 e 33 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 04/2014.
12.9. Receber o objeto da contratação, atestando sua conformidade com a proposta
aceita e condições descritas no instrumento convocatório, de acordo com o que
dispõe o art. 21 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2014.
12.10. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de
Referência e em sua proposta.
13.2. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis
para a execução do objeto.
13.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo Gestor deste Contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
13.4. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros
por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da
fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE.
13.5. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que
deverá responder pela fiel execução deste Contrato.
13.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
116-120

de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
13.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
13.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
quando for o caso.
13.9. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão a Agência e unidades vinculadas para a execução do
serviço.
13.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.
13.11. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo gestor do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço,
conforme descrito neste Contrato.
13.12. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas
da CONTRATANTE.
13.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a
fim de evitar desvio de função.
13.14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços.
13.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
13.16. Manter durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
13.17. Deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto,
quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa nº 1/2010 - SLTI/MPOG.
13.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento deste Contrato.
13.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
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14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
14.1.2. apresentar documentação falsa;
14.1.3. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.4. cometer fraude fiscal;
14.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
14.1.6. não celebrar contrato ou a ata de registro de preços;
14.1.7. falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.8. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.9. não mantiver a proposta;
14.1.10. deixar de entregar a documentação prevista no edital.
14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
14.2.1. advertência;
14.2.2. multa moratória de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;
14.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se-á multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizará a ANTT promover a rescisão do contrato;
14.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
14.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
14.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida.
14.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a ANTT pelo prazo
de até 2 (dois) anos;
14.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
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14.2.6. 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 ANTT
pelos prejuízos causados;
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a CONTRATADA que:
14.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei nº 9.784, de 1999.
14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à ANTT, observado o princípio da proporcionalidade.
14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES

16.1. É vedado à CONTRATADA:
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
16.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES.

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
17.2. 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.
17.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS
18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
19.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
20.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.
Brasília, .... de.......................................... de 2018
PELA CONTRATANTE

__________________________________________
MARIO RODRIGUES JUNIOR

PELA CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:

_________________________________________

_____________________________
Nome, CPF e RG

____________________________
Nome, CPF e RG
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