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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2018

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, doravante denominada de DPE/AM, torna público

que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para Sistema de Registro de Preços, tipo

MENOR PREÇO POR LOTE, na forma da Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005,

Decreto Federal n.º 7.892/2013, Decreto Estadual n.º 34.162/2013, Decreto Estadual n.º 28.182/2008,

Decreto Estadual n.º 21.178/2000, Lei Complementar Federal n.º 123/2006  e subsidiariamente pela Lei

Federal n.º 8.666/1993 e legislação pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus Anexos. 

1. DA SESSÃO

DATA: 17/12/2018

HORA: 11h00 (horário de Brasília/DF) / 09h00 (horário de Manaus/AM)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 926430

1.1. Prazo para envio de Proposta:  DA DATA DA LIBERAÇÃO DO EDITAL NO COMPRASNET, ATÉ O

HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

1.2. O aviso da licitação será publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Eletrônico da DPE/AM, Jornal do

Comércio e no Comprasnet – www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.3. Cópia  do  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidas  no  endereço  eletrônico:

www.comprasgovernamentais.gov.br

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto  Registro de preço para eventual contratação de empresa

especializada para prestação de serviços técnicos em telecomunicações de forma integrada através

do fornecimento de circuitos ponto a ponto entre o Data Center da Contratada e as unidades da

Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  com saída  compartilhada  para  a  rede  mundial  de

computadores  (internet),  equipamento  de  controle  e  segurança  de  dados  do  tipo  firewall  e

disponibilização de servidores com máquinas virtuais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme

especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital.

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, representando as quantidades indicadas

neste  instrumento  convocatório  apenas  uma  estimativa  da  Administração,  podendo  esta  promover  a

contratação de acordo com suas necessidades.

2.3. Em caso de discordância existente  entre  as especificações e/ou condições do objeto  descritas no

Comprasnet e as estabelecidas neste edital, prevalecerão às últimas.
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3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

G
R

U
P

O
 I

Item Descrição U.M.
Quantidade

Mensal
Estimada

Quantidade
Anual

Estimada

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor Anual

01 Hospedagem de Servidores. Serviço 02 24 R$ 4.500,00 R$ 9.000,00 R$ 108.000,00

02

Fornecimento  de  circuito  de

transmissão  de  dados  (10

Mbps)

Circuito 08 96 R$ 1.834,00 R$ 14.672,00 R$ 176.064,00

03

Fornecimento  de  circuito  de

transmissão  de  dados  (50

Mbps)

Circuito 05 60 R$ 7.114,50 R$ 35.572,50 R$ 426.870,00

04

Fornecimento  de  circuito  de

transmissão  de  dados  (100

Mbps)

Circuito 01 12 R$ 14.020,00 R$ 14.020,00 R$ 168.240,00

05 Acesso à internet Mbps 250 3.000 R$ 138,15 R$ 34.537,50 R$ 414.450,00

06 Firewall (até 600 usuários) Serviço 01 12 R$ 428,00 R$ 428,00 R$ 5.136,00

3.1. Item 01: Hospedagem de Servidores

3.1.1. Disponibilizar servidores de dados com a seguinte configuração mínima:

3.1.1.1. Processador com tecnologia de 8 cores e 2.6 GHz por core ou superior.

3.1.1.2. Possuir 64 GB de memória RAM no mínimo.

3.1.1.3. Possuir HD mínimo de 2 TB.

3.1.2. Possuir Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2012 R2 instalado e configurado.

3.1.3. Possuir 04 (quatro) máquinas virtuais contendo sistema operacional Microsoft Windows Server 2012

R2 provisionados para os seguintes serviços:

3.1.3.1. VM1 – Controlador de Domínio Primário + Active Directory (ADDS/DC1).

3.1.3.2. VM2 – Controlador de Domínio Secundário (DC2).

3.1.3.3. VM3 – Windows Server Update Service (WSUS).

3.1.3.4. VM4 – Servidor de Antivírus (Solução antivírus disponibilizada pela Defensoria Pública do Estado

do Amazonas).

3.1.4. As máquinas virtuais serão levantadas e mantidas pela CONTRATADA, com total liberdade de gestão

e acesso por parte da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.1.5. As máquinas virtuais farão parte da infraestrutura lógica da rede, para o provimento do ambiente de

domínio  corporativo da instituição,  administrado pela  Defensoria Pública do Estado do Amazonas,  com

manutenção pela CONTRATADA.

3.1.6. As máquinas virtuais deverão ser mantidas com software atualizado, especialmente no que tange às

atualizações de segurança para o sistema operacional e solução antivírus.

3.1.7. A CONTRATADA deve garantir a alta disponibilidade do ambiente, backup, recuperação de desastre

como garantia da continuidade do serviço.

3.1.8. Executar a seguinte política de backup:

3.1.8.1. Backup diário full com retenção de 20 (vinte) dias.
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3.1.8.2. Backup mensal full com retenção de 1 (um) ano.

3.1.9. A hospedagem deve ser realizada em Data Center próprio da CONTRATADA.

3.1.10. Disponibilizar equipe técnica em regime 24x7 para operação e suporte à infraestrutura de hardware

do ambiente de Data Center da CONTRATADA.

3.1.11. Fornecer perfil  de administrador do servidor aos servidores da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas mediante autorização do responsável pelo Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.1.12. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por

manutenção do serviço.

3.1.13. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

 

3.2. Item 02: Fornecimento de circuito de transmissão de dados: 10 Mbps

3.2.1.  Os  serviços  deverão  ser  disponibilizados  com instalação  e  configuração  mínimas  para  suportar

plenamente os requisitos descritos nas especificações do projeto.

3.2.2. Os serviços devem atender às seguintes condições e especificações:

3.2.2.1. Conexão entre as redes de dados, da PONTA A – CONTRATADA e PONTA B - Unidades da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.2.2.2. A conexão ponto a ponto, em fibra óptica, deverá atender à disponibilidade e taxa simétrica de

transmissão/recepção, com a capacidade/velocidade mínima 10 Mbps.

3.2.2.3.  A  CONTRATADA  deverá  monitorar  permanentemente  o  estado  dos  circuitos  de

comunicação de dados, degradação de performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e

iniciar imediatamente os reparos necessários.

3.2.3. O serviço deverá estar disponível sob o regime 7 x 24, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

durante os sete dias da semana, de forma permanente, dedicada, exclusiva e com total conectividade IP, a

partir de sua ativação até o término do contrato.

3.2.4. O acesso dar-se-á através de link ponto a ponto em fibra óptica, sendo que todos os dispositivos de

comunicação necessários devem ser fornecidos pela CONTRATADA em regime de comodato.

3.2.5.  A  CONTRATADA deverá  responsabilizar-se  pela  instalação  dos  pontos  de  acesso  nos  locais

indicados pela  Defensoria  Pública do Estado do Amazonas,  configuração, fornecimento e conexão dos

equipamentos necessários ao pleno funcionamento do serviço, garantindo compatibilidade com o ambiente

de cada uma das pontas do circuito.

3.2.6.  Todas as obrigações envolvidas (tributos,  alugueis,  licenças)  com a instalação e manutenção do

cabeamento de fibra óptico aéreo posteado, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3.2.7. A título de proteção contra a falta de energia e surtos elétricos contra os equipamentos necessários ao

funcionamento do serviço, deverão ser instalados nobreaks com no mínimo 02 (duas) horas de tempo de

autonomia nas pontas A e B, quando houver necessidade.

3.2.8. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela realização de todos os serviços e por solucionar

quaisquer problemas que, porventura, venham ocorrer no atendimento e no desenvolvimento da prestação

dos serviços objeto deste projeto.
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3.2.9.  Deverá  responsabilizar-se  por  todas  as  medidas  preventivas  indispensáveis  à  realização  dos

serviços, de forma a evitar danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, direta ou indiretamente a terceiros no

decorrer do desenvolvimento do contrato.

3.2.10.  Todos  os  equipamentos  e  enlaces  fornecidos  pela  CONTRATADA,  nas  suas  condições  de

fabricação,  operação,  manutenção,  configuração,  funcionamento,  alimentação  e  instalação,  deverão

obedecer rigorosamente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes

ou  entidades  autônomas  reconhecidas  na  área  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT e

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

3.2.11.  A CONTRATADA deverá criar,  mediante solicitações do Centro de Tecnologia da Informação da

DPE-AM, redes privadas virtuais – VPN.

3.2.12.  Permitir  a topologia multiponto ou em estrela,  onde todo trafego entre as diversas redes locais

dependem roteamento por meio de uma rede central.

3.2.13. Deverá ser fornecida infraestrutura de rede que permita conexão das redes locais das unidades e

pontos de serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, interligando o equipamento roteador da

rede local a uma porta de entrada exclusiva na infraestrutura da rede

3.2.14. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do link em até 30 (trinta) dias

corridos, contados da assinatura do contrato.

3.2.15. Deve ser fornecido, configurado, instalado e realizadas as manutenções no roteador da ponta das

unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.2.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar as senhas dos roteadores para os técnicos autorizados pelo

responsável do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.2.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas software de

monitoramento do consumo de banda do link em tempo real.

3.2.18.  A CONTRATADA deverá capacitar  no mínimo 04 (quatro)  técnicos do Centro  de Tecnologia  da

Informação da DPE-AM para manuseio e interpretação do software de monitoramento citado no parágrafo

anterior.

3.2.19. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por

manutenção do serviço.

3.2.20. Qualquer circuito poderá ter seu endereço alterado, respeitando os limites da cidade na qual está

instalado. Neste caso, o remanejamento dos circuitos ocorrerá sem custos adicionais à CONTRATANTE.

3.2.21. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.3. Item 03: Fornecimento de circuito de transmissão de dados: 50 Mbps

3.3.1.  Os  serviços  deverão  ser  disponibilizados  com instalação  e  configuração  mínimas  para  suportar

plenamente os requisitos descritos nas especificações do projeto.

3.3.2. Os serviços devem atender às seguintes condições e especificações:

3.3.2.1. Conexão entre as redes de dados, da PONTA A – CONTRATADA e PONTA B - Unidades da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.3.2.2. A conexão ponto a ponto, em fibra óptica, deverá atender à disponibilidade e taxa simétrica de

transmissão/recepção, com a capacidade/velocidade mínima 50 Mbps.
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3.3.2.3. A CONTRATADA deverá monitorar permanentemente o estado dos circuitos de comunicação de

dados, degradação de performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e iniciar imediatamente

os reparos necessários.

3.3.3. O serviço deverá estar disponível sob o regime 7 x 24, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

durante os sete dias da semana, de forma permanente, dedicada, exclusiva e com total conectividade IP, a

partir de sua ativação até o término do contrato.

3.3.4. O acesso dar-se-á através de link ponto a ponto em fibra óptica, sendo que todos os dispositivos de

comunicação necessários devem ser fornecidos pela CONTRATADA em regime de comodato.

3.3.5.  A  CONTRATADA deverá  responsabilizar-se  pela  instalação  dos  pontos  de  acesso  nos  locais

indicados pela  Defensoria  Pública do Estado do Amazonas,  configuração, fornecimento e conexão dos

equipamentos necessários ao pleno funcionamento do serviço, garantindo compatibilidade com o ambiente

de cada uma das pontas do circuito.

3.3.6.  Todas as obrigações envolvidas (tributos,  alugueis,  licenças)  com a instalação e manutenção do

cabeamento de fibra óptico aéreo posteado, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3.3.7. A título de proteção contra a falta de energia e surtos elétricos contra os equipamentos necessários ao

funcionamento do serviço, deverão ser instalados nobreaks com no mínimo 02 (duas) horas de tempo de

autonomia nas pontas A e B, quando houver necessidade.

3.3.8. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela realização de todos os serviços e por solucionar

quaisquer problemas que, porventura, venham ocorrer no atendimento e no desenvolvimento da prestação

dos serviços objeto deste projeto.

3.3.9.  Deverá  responsabilizar-se  por  todas  as  medidas  preventivas  indispensáveis  à  realização  dos

serviços, de forma a evitar danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, direta ou indiretamente a terceiros no

decorrer do desenvolvimento do contrato.

3.3.10.  Todos  os  equipamentos  e  enlaces  fornecidos  pela  CONTRATADA,  nas  suas  condições  de

fabricação,  operação,  manutenção,  configuração,  funcionamento,  alimentação  e  instalação,  deverão

obedecer rigorosamente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes

ou  entidades  autônomas  reconhecidas  na  área  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT e

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

3.3.11.  A CONTRATADA deverá criar,  mediante solicitações do Centro de Tecnologia da Informação da

DPE-AM, redes privadas virtuais – VPN.

3.3.12.  Permitir  a topologia multiponto ou em estrela,  onde todo trafego entre as diversas redes locais

dependem roteamento por meio de uma rede central.

3.3.13. Deverá ser fornecida infraestrutura de rede que permita conexão das redes locais das unidades e

pontos se serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, interligando o equipamento roteador da

rede local a uma porta de entrada exclusiva na infraestrutura da rede

3.3.14. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do link em até 30 (trinta) dias

corridos, contados da assinatura do contrato.

3.3.15. Deve ser fornecido, configurado, instalado e realizadas as manutenções no roteador da ponta das

unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
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3.3.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar as senhas dos roteadores para os técnicos autorizados pelo

responsável do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas software de

monitoramento do consumo de banda do link em tempo real.

3.3.18.  A CONTRATADA deverá capacitar  no mínimo 04 (quatro)  técnicos do Centro  de Tecnologia  da

Informação da DPE-AM para manuseio e interpretação do software de monitoramento citado no parágrafo

anterior.

3.3.19. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por

manutenção do serviço.

3.3.20. Qualquer circuito poderá ter seu endereço alterado, respeitando os limites da cidade na qual está

instalado. Neste caso, o remanejamento dos circuitos ocorrerá sem custos adicionais à CONTRATANTE.

3.3.21. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.4. Item 04: Fornecimento de circuito de transmissão de dados: 100 Mbps

3.4.1.  Os  serviços  deverão  ser  disponibilizados  com instalação  e  configuração  mínimas  para  suportar

plenamente os requisitos descritos nas especificações do projeto.

3.4.2. Os serviços devem atender às seguintes condições e especificações:

3.4.2.1. Conexão entre as redes de dados, da PONTA A – CONTRATADA e PONTA B - Unidades da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.4.2.2. A conexão ponto a ponto, em fibra óptica, deverá atender à disponibilidade e taxa simétrica de

transmissão/recepção, com a capacidade/velocidade mínima 100 Mbps.

3.4.2.3. A CONTRATADA deverá monitorar permanentemente o estado dos circuitos de comunicação de

dados, degradação de performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e iniciar imediatamente

os reparos necessários. 

3.4.3. O serviço deverá estar disponível sob o regime 7 x 24, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

durante os sete dias da semana, de forma permanente, dedicada, exclusiva e com total conectividade IP, a

partir de sua ativação até o término do contrato.

3.4.4. O acesso dar-se-á através de link ponto a ponto em fibra óptica, sendo que todos os dispositivos de

comunicação necessários devem ser fornecidos pela CONTRATADA em regime de comodato.

3.4.5.  A  CONTRATADA deverá  responsabilizar-se  pela  instalação  dos  pontos  de  acesso  nos  locais

indicados pela  Defensoria  Pública do Estado do Amazonas,  configuração, fornecimento e conexão dos

equipamentos necessários ao pleno funcionamento do serviço, garantindo compatibilidade com o ambiente

de cada uma das pontas do circuito.

3.4.6.  Todas as obrigações envolvidas (tributos,  alugueis,  licenças)  com a instalação e manutenção do

cabeamento de fibra óptico aéreo posteado, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3.4.7. A título de proteção contra a falta de energia e surtos elétricos contra os equipamentos necessários ao

funcionamento do serviço, deverão ser instalados nobreaks com no mínimo 02 (duas) horas de tempo de

autonomia nas pontas A e B, quando houver necessidade.
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3.4.8. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela realização de todos os serviços e por solucionar

quaisquer problemas que, porventura, venham ocorrer no atendimento e no desenvolvimento da prestação

dos serviços objeto deste projeto.

3.4.9.  Deverá  responsabilizar-se  por  todas  as  medidas  preventivas  indispensáveis  à  realização  dos

serviços, de forma a evitar danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, direta ou indiretamente a terceiros no

decorrer do desenvolvimento do contrato.

3.4.10.  Todos  os  equipamentos  e  enlaces  fornecidos  pela  CONTRATADA,  nas  suas  condições  de

fabricação,  operação,  manutenção,  configuração,  funcionamento,  alimentação  e  instalação,  deverão

obedecer rigorosamente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes

ou  entidades  autônomas  reconhecidas  na  área  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT e

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

3.4.11.  A CONTRATADA deverá criar,  mediante solicitações do Centro de Tecnologia da Informação da

DPE-AM, redes privadas virtuais – VPN.

3.4.12.  Permitir  a topologia multiponto ou em estrela,  onde todo trafego entre as diversas redes locais

dependem roteamento por meio de uma rede central.

3.4.13. Deverá ser fornecida infraestrutura de rede que permita conexão das redes locais das unidades e

pontos se serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, interligando o equipamento roteador da

rede local a uma porta de entrada exclusiva na infraestrutura da rede

3.4.14. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do link em até 30 (trinta) dias

corridos, contados da assinatura do contrato.

3.4.15. Deve ser fornecido, configurado, instalado e realizadas as manutenções no roteador da ponta das

unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.4.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar as senhas dos roteadores para os técnicos autorizados pelo

responsável do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.4.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas software de

monitoramento do consumo de banda do link em tempo real.

3.4.18.  A CONTRATADA deverá capacitar  no mínimo 04 (quatro)  técnicos do Centro  de Tecnologia  da

Informação da DPE-AM para manuseio e interpretação do software de monitoramento citado no parágrafo

anterior.

3.4.19. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralização motivada por

manutenção do serviço.

3.4.20. Qualquer circuito poderá ter seu endereço alterado, respeitando os limites da cidade na qual está

instalado. Neste caso, o remanejamento dos circuitos ocorrerá sem custos adicionais à CONTRATANTE.

3.4.21. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.5. Item 05: Acesso à internet

3.5.1.  Os  serviços  deverão  ser  disponibilizados  com instalação  e  configuração  mínimas  para  suportar

plenamente os requisitos descritos nas especificações deste termo.
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3.5.2. As especificações técnicas definidas neste termo são de caráter obrigatório, e o não atendimento a

qualquer  uma  das  características  e/ou  quantidades  mínimas  especificadas  constitui  fundamento  para

desclassificação das propostas.

3.5.3. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo fornecimento de todos os equipamentos, acessórios, e

mão de obra necessários para o perfeito e total funcionamento dos serviços, assim como as características

do link. Toda manutenção, reparo e substituição dos equipamentos e assessórios necessários ao devido

funcionamento do serviço, objeto deste termo, estarão a cargo da CONTRATADA.

3.5.4.  Os serviços  especificados neste  Termo de Referência  devem atender  às  seguintes  condições  e

especificações técnicas:

3.5.4.1.  A  CONTRATADA deverá  configurar  o  balanceamento  do  link  de  internet  contratado  para

distribuição via circuitos de transmissão de dados (itens 2, 3 e 4 deste termo).

3.5.4.2.  A  CONTRATADA  deverá  capacitar  até  04  (quatro)  técnicos  do  Centro  de  Tecnologia  da

Informação para gerenciarem o balanceamento citado no parágrafo anterior.

3.5.5. Fornecer conectividade com velocidade mínima de 250 Mbps (ou conforme demanda contratada),

que suporte aplicações para a pilha de protocolos TCP/IP e possibilite o acesso à internet.

3.5.6.  Providenciar  o  fornecimento,  instalação e manutenção de todos  os  equipamentos  necessários  à

infraestrutura  de  acesso  à  internet,  fibras,  roteadores,  cabos  auxiliares,  adaptadores,  conversores,

receptores e transmissores.

3.5.7. O acesso deve ser permanente, 24 horas por dia e 7 dias por semana, contados a partir de sua

ativação, dedicado, exclusivo e com total conectividade.

3.5.8. Os indicadores de latência não poderão ser superiores a 120 (cento e vinte) milissegundos.

3.5.9. Valores dos indicadores de latência superiores aos valores exigidos, enquanto apresentados, serão

considerados como interrupção do serviço.

3.5.10. A CONTRATADA deverá permitir acesso à leitura da configuração do(s) roteador(es) pela Defensoria

Pública do Estado do Amazonas através de usuário e senha específicos.

3.5.11. Garantir pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de disponibilidade do serviço no ano, mediante

Acordo de Nível de Serviço (SLA).

3.5.12. O uso de fibra óptica como meio de transporte de dados deverá ser utilizado em todos os enlaces

(trajeto)  desde  o  backbone  da  CONTRATADA até  as unidades  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas, utilizando os serviços dos itens 02, 03 e 04 deste termo, com balanceamento de banda.

3.5.13. O acesso deve ser realizado sem necessidade de qualquer outro provedor intermediário.

3.5.14. A CONTRATADA deverá possuir, no mínimo duas rotas para saída de internet da cidade de Manaus-

Am.

3.5.15. A CONTRATADA deverá possuir failover automático entre as rotas, mantendo sempre a de menor

latência.

3.5.16. O fornecimento de equipamentos necessários para recepção dos sinais, se necessário, deverão ser

em regime de comodato.

3.5.17. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralização motivada por

manutenção do serviço.
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3.5.18. Comunicar a Defensoria Pública do Estado do Amazonas toda ocorrência de incidente de segurança

associada ao bloco de endereço alocado.

3.5.19.  A CONTRATADA deverá  disponibilizar  aos  técnicos  autorizados  do  Centro  de  Tecnologia  da

Informação da DPE-AM acesso à ferramenta responsável pelo gerenciamento do balanceamento de banda

de internet para distribuição via circuito ponto a ponto.

3.5.20. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.6. Item 06: Solução Firewall

3.6.1. Disponibilizar os seguintes recursos de hardware e software:

3.6.1.1. Firewall UTM

3.6.2. Interfaces de redes, rotas e zonas.

3.6.3. UTM: Antivírus e antispyware habilitados em todo o tráfego. Regras de IPS detectando todas as

assinaturas e bloqueando apenas as assinaturas em que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas

necessitar – por usuário, perfil, rede, horário e exceções.

3.6.4. Firewall de Aplicação: Controle de acessos por extensão de arquivos e tipo mime, por usuário, perfil,

rede, horário e exceções.

3.6.5. Analisador de conteúdo: Filtro de conteúdo por perfil.

3.6.6. NAT e Regras conforme necessidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.6.7. Relatório: diário, semanal e mensal contemplando acessos e bloqueios web, ataques, IPS, consumo

de banda. Filtro por data, horário, usuários, destino e quantidade de requisição. A geração disponibilizada

via web.

3.6.8. Deve ter capacidade para operar com pelo menos 20 (vinte) segmentos de redes distintas fisicamente

através de  portas,  classificadas e configuradas por  zonas WAN, LAN,  DMZ,  VPN e WIFI,  conforme a

necessidade.

3.6.9. Deve possuir capacidade de criar e gerenciar VLANs.

3.6.10. Deve permitir a conexão simultânea de vários administradores.

3.6.11. Deve possuir  capacidade de backup das configurações, de forma automatizada, na appliance e

remoto.

3.6.12. Deve possuir capacidade de envio do backup remoto através dos protocolos FTP e/ou SMTP.

3.6.13. Deve possuir suporte à administração via comunicação segura, HTTPS, SSH e console.

3.6.14. Deve possuir acesso à interface de configuração e administração via web em português, com total

capacidade sobre os recursos e funcionalidades existentes.

3.6.15.  Deve possuir  garantia  e atualizações periódicas do software durante a vigência do contrato  de

prestação de serviços.

3.6.16. A solução proposta deve ser capaz de exportar e importar backup de configuração, incluindo os

objetos de usuário.

3.6.17.  A solução  proposta  deve  apoiar  a  integração  com  o  Windows  NTLM,  Active  Directory,  LDAP,

RADIUS ou banco de dados local para autenticação do usuário.

3.6.18. A solução proposta deve suportar a configuração de DNS dinâmico.
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3.6.19. A solução proposta deve fornecer gráfico de utilização de banda diário, semanal, mensal ou anual

para total ou individual link ISP.

3.6.20. A solução proposta deverá suportar a funcionalidade de unir usuário/ip/mac para mapear nome de

usuário com o endereço IP e endereço MAC por motivo de segurança.

3.6.21. A solução proposta deve suportar o tempo fora de sessão e tempo ocioso forçando log out dos

usuários.

3.6.22. A solução proposta deve suportar a criação de usuário baseada em ACL para fins de administração.

3.6.23. A solução proposta deve enviar e-mail de alerta ao administrador sobre a mudança do status de

gateway.

3.6.24. A solução proposta deve gerar os alertas para ataques.

3.6.25.  O banco  de  dados  básico  de  assinatura  de  vírus  da  solução  proposta  deve  incluir  a  lista  de

assinaturas e variantes completas, bem como de malware como Phishing, spyware.

3.6.26. A CONTRATADA será responsável pela configuração inicial do Firewall conforme regras acordadas

com o Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.6.27. A CONTRATADA deverá capacitar,  no mínimo, 04 (quatro) técnicos do Centro de Tecnologia da

Informação da DPE-AM para utilização da solução Firewall.

3.6.28. Após a capacitação que trata o parágrafo anterior, a administração do Firewall ficará a cargo dos

técnicos do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM, devendo a CONTRATADA propiciar o suporte

necessário para o melhor funcionamento do Firewall.

3.6.29. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por

manutenção do serviço.

3.6.30. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, consoante §2º do art. 7º do Decreto n.º

7.892/13 e o art. 15 da Lei n.º 8.666/93.

5. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.  Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que explorem ramo de atividade  compatível ao

objeto  licitado,  legalmente constituídos,  desde que atendam às condições exigidas deste  Edital  e seus

anexos, inclusive quanto à documentação exigida.

5.2. Os interessados deverão estar devidamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico (Comprasnet) provido pela Secretaria de Logística e

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
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5.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de

chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito

do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

5.4. 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 promotor da licitação (DPE/AM) responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido

da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto n.º 5.450/05).

5.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos serviços:

a) empresa  suspensa  de  participar  de  licitação  e/ou  impedida  de  contratar  com  qualquer  órgão  da

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada, conforme art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666, de

1993;

b) empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão por órgão

da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que

o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou

outros), conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição, consoante art. 87, IV, da Lei 8.666/93;

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

d) empresa que esteja em regime de falência, concordata, recuperação extrajudicial e judicial (conforme

Lei n.º 11.101/05), fusão, cisão, concordata, incorporação, concurso de credores, dissolução, liquidação ou

em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico comum;

f)  empresa,  isoladamente  ou  em consórcio,  responsável  pela  elaboração  do  Termo  de  Referência  ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666, de 1993.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física

ou  jurídica,  poderá  impugnar  o  ato  convocatório  deste  pregão,  mediante  petição  a  ser  enviada,

exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  para  o  endereço  eletrônico

licitacao@defensoria.am.gov.br no horário de expediente da DPE/AM, das 08h00 às 14h00, consoante

estabelece o art. 18 do Decreto n.º 5.450/05. 

6.2. O pedido de impugnação e esclarecimento deverá conter,  de forma clara e explícita,  as seguintes

informações:

6.2.1. Número do pregão eletrônico;

6.2.2. Nome da Empresa;

6.2.3. Razões da impugnação e/ou esclarecimento;
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6.2.4. Nome do signatário da impugnação;

6.2.5. Dados da empresa impugnante.

6.3.  O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no  prazo de 24

(vinte e quatro) horas. 

6.4.  Acolhida a impugnação ou determinada as providências requeridas, será designada nova data para

realização  do  certame,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a  formulação  das

propostas, de acordo com o art. 20 do Decreto n.º 5.450/05.

6.5. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição.

6.6.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  ato  convocatório  deverão  ser  enviados  ao

pregoeiro,  em  até  03  (três)  dias  úteis anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública,

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br, no horário de expediente da

DPE/AM, das 08h00 às 14h00, conforme dispõe o art. 19. do Decreto n.º 5.450/05.

6.7. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados

no  site  http://www.comprasgovernamentais.gov.br,  no  link:  Gestor  Público/Consultas/Compras

Governamentais/Pregões/Agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no

menu principal, no link: “visualizar impugnações /esclarecimentos/avisos”.

6.8. O pedido de esclarecimento e impugnação feito tempestivamente pelo  licitante não o impedirá  de

participar do pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

6.9. A impugnação ou esclarecimentos aos termos do instrumento convocatório, ainda que tempestivos, não

terão efeito suspensivo.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. Acompanha este edital o modelo de proposta de preços, Anexo II do edital, que o licitante preencherá

em uma via devidamente datada e assinada, contendo seus dados cadastrais tais como: razão social, nome

fantasia, CNPJ, endereço, nome, telefones e e-mail para contato, inclusive bancários, bem como os preços

unitários e total.

7.2. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar a proposta de preços, devidamente preenchida com os

seus respectivos valores corretos e assinada, sob pena de desclassificação até a data e horário marcados

para  abertura  da  sessão  quando  então  encerrar-se-á  automaticamente  a  fase  de  recebimento  de

propostas.

7.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o menor valor para o lote

da proposta, sob pena de desclassificação caso lance valor total.

7.4.  A proposta de preços não poderá conter alternativas, e deverá ser elaborada em campo específico e

encaminhada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar inclusos

todos os impostos, fretes, taxas, embalagens, seguro, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e

demais encargos, de qualquer natureza, que se façam  indispensáveis à perfeita entrega do objeto desta

licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

7.5.  Na proposta  registrada  no  sistema,  não  deverá  conter  qualquer  elemento  que  possa  identificar  o

licitante, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.
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7.6.  As propostas registradas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e,  até a abertura da sessão,  o

licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.7.  O pregoeiro avaliará a aceitabilidade das propostas enviadas pelo sistema eletrônico, verificando a

compatibilidade do preço cotado e a perfeita consonância com as especificações de fornecimento do objeto

detalhados no presente edital e seus anexos, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade

com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

7.8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente

estas participarão da fase de lances.

7.9.  Não  serão  aceitas  especificações  que  não  contenham  as  informações  necessárias  à  perfeita

caracterização do objeto  e  suas especificidades,  bem como especificações vagas,  incompletas ou que

contenham apenas a expressão: “CONFORME EDITAL”, sendo sumariamente rejeitadas.

7.10. Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no Termo de Referência.

7.11. O descumprimento acarretará a desclassificação da empresa no certame.

7.12. A  desclassificação  de  proposta  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.13. As propostas, salvo disposição em contrário, terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data

de abertura da sessão pública.

7.14. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a

sessão pública.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora

indicada  no  preâmbulo  deste  edital,  no  sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br,  horário  de

Brasília/DF.

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

8.3. Cabe 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  qualquer

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. (art. 13, IV do Decreto n.º 5.450/05).

8.4.  Da  abertura  até  o  encerramento  do  certame,  não  será  aceita  nenhuma  documentação  por

intermédio de correio eletrônico e/ou entregue no protocolo da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas.

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase de lances, quando então as licitantes poderão

encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  a  licitante  imediatamente

informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
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9.1.2. Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem dos autores dos

menores lances.

9.1.3. No transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real,  o valor do menor lance

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

9.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

9.3. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar.

9.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e

total responsabilidade dos licitantes.

9.5. Durante  a  fase  de  lances,  o  Pregoeiro  poderá  excluir,  justificadamente,  lance  cujo  valor  seja

manifestamente inexequível.

9.6. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de seu fechamento iminente

dos lances, enviado às licitantes por meio do sistema eletrônico, após o que os itens entrarão em status de

encerramento aleatório, cabendo ao sistema o encerramento definitivo no intervalo de 1 (um) a 30 (trinta)

minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.7. Após o encerramento da etapa competitiva,  os licitantes poderão reduzir  seus preços ao valor  da

proposta do licitante melhor classificado, conforme o art. 10, Decreto n.º 7.892/13.

9.7.1. A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do certame

em relação ao licitante melhor classificado, conforme o art. 10, parágrafo único do Decreto n.º 7.892/13.

9.8. No  caso  de desconexão  do  Pregoeiro  no  decorrer  da  etapa  de  lances,  e  o  sistema  eletrônico

permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos

realizados.

9.8.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico

utilizado para divulgação.

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1. Após a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se em

primeiro  lugar  empresa de grande ou médio  porte  e  existindo proposta de microempresa,  empresa de

pequeno porte  ou equiparada  que  seja  igual  ou  até  5% (cinco  por  cento)  superior  a  proposta  melhor

classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

10.1.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco)

minutos,  contados  do  envio  da  mensagem  automática  pelo  sistema,  apresentar  uma  última  oferta,

obrigatoriamente  inferior  à  proposta  do  primeiro  colocado,  situação  em  que,  atendidas  as  exigências

habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste

pregão;

10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na

forma do subitem anterior,  o sistema, de forma automática, convocará as  licitantes remanescentes que

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do

mesmo direito;
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10.1.3. O  convocado  que  não  apresentar  proposta  dentro  do  prazo  de  5  (cinco)  minutos,  controlado

exclusivamente pelo sistema Comprasnet, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar

n.º 123/2006.

10.2. Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nos itens anteriores, o procedimento licitatório

prossegue com os demais licitantes.

10.3. Nas licitações públicas,  a comprovação de regularidade fiscal  das microempresas e empresas de

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da Ata. (art. 42 da Lei Complementar n.º

123/06).

10.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,

deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06).

10.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  DPE/AM,  para  a  regularização  da

documentação,  pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais certidões negativas ou

positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas instrumento, sendo facultado a DPE/AM convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.

10.5. As sociedades cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de

2007, equiparam-se às microempresas e empresas de pequeno porte, no que concerne ao disposto nos

Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da Lei Complementar n.º 123/2006.

11. DA NEGOCIAÇÃO

11.1. O pregoeiro  poderá  encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

11.2. A  negociação  será  realizada  por  intermédio  do  chat  do  Sistema  Comprasnet,  podendo  ser

acompanhada pelos demais licitantes.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1.  Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a

proposta  melhor  classificada  quanto  à  compatibilidade  do  preço  ofertado  com  o  valor  estimado  e  à

compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

12.2.  O pregoeiro poderá solicitar pareceres técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do DPE/AM ou,

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.3. Para  efeito  de  aceitabilidade  da  menor  proposta  ou  menor  lance,  considera-se  manifestamente

inexequível,  aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da

contratação.
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12.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, que comprove a exequibilidade

da proposta, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para

tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

12.5. 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.

12.6. O Pregoeiro poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de preço para fins de análise quanto

a aceitabilidade das referidas.

12.7. Se a proposta, não for aceita, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação,

verificando sua aceitabilidade.

12.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

12.9. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis

com os preços de mercado, exceto quando devidamente justificados.

12.10. O licitante detentor do melhor lance será convocado no sistema, pelo Pregoeiro para o envio da

proposta de preços, das declarações e de todos os documentos exigidos para habilitação conforme o edital.

A documentação deverá ser imediatamente encaminhada por intermédio do Sistema Eletrônico, no prazo

máximo de 02 (duas) horas contados a partir da convocação comunicada pelo Sistema Comprasnet

ao licitante por intermédio do chat ou, quando prejudicada essa funcionalidade, solicitada e justificada

pelo licitante, e autorizado pelo Pregoeiro, por meio do fac-símile n. (92) 3631-0355, bem como por meio do

correio eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br.

12.11. O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula,

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

13. DAS DECLARAÇÕES

13.1. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e de acordo com

as  condições  contidas  no  edital  e  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação  definidos  no

instrumento convocatório.

13.2. O  licitante  deverá  declarar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  até  a  presente  data,

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

13.3. O  licitante  deverá  declarar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  elaborou  de  maneira

independente sua proposta de preço para participar desta licitação.

13.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não

possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com idade menor de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

13.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo

próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos

benefícios previstos nessa lei.
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13.6. O licitante melhor classificado que não observar as exigências constantes nos itens 13.1, 13.2, 13.3,

13.4 e 13.5 deverá encaminhar, conforme o item 12.10 deste edital, as declarações abaixo relacionadas:

a)  Declaração conjunta inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

Pública e inexistência de funcionário de menor, conforme o anexo V do edital;

b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme o anexo III do edital.

c) Declaração de ciência de cumprimento de requisitos de habilitação, conforme o anexo VI do edital.

d)  Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante disposições da LC N.º

123/2006, conforme o anexo VIII do edital.

13.7. Declaração  de  que,  caso  seja  vencedor  do  certame  e  não  cadastrado  no  SISTEMA  DE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da  SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO

AMAZONAS – SEFAZ-AM, obriga-se a efetuar o referido cadastramento, conforme o anexo VII do edital.

13.8.  A  declaração  falsa  sujeitará  o  licitante  às  sanções  previstas  neste  edital  e  nas  demais

legislações pertinentes.

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação

complementar especificada neste Edital.

14.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar

documentos que supram tais exigências.

14.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que

por sua natureza, não contenham validade, e deverão ser apresentados em original e cópia, para serem

autenticados pelo membro da Comissão de Licitação, conforme Art. 3º, II da Lei 13.726/2018, no horário de

expediente  08h00 às 14h00, na Comissão de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.º 307, Nossa

Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP.: 69053-135.

14.3.1. Na impossibilidade de apresentação de documentos conforme previsto no item 14.3, devem ser

enviadas cópias autenticadas em cartório.

14.4. Para fins de habilitação dos licitantes, será exigida as declarações do item 13 do edital e seus subitens

e as seguintes documentações de habilitação nesta licitação:

14.4.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, em se tratando de empresário individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades

empresárias  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  dos  documentos  comprobatórios  de

eleição de seus administradores.

c) Inscrição  do  ato  constitutivo,  devidamente  registrado  no  cartório  de  Registro  Civil  das  Pessoas

Jurídicas,  acompanhada  de  prova  da  diretoria  em  exercício,  para  as  sociedades  simples  e  demais

entidades.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

País  e  ato  de registro  ou autorização para funcionamento expedido pelo  órgão competente,  quando a

atividade assim o exigir.
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e) Os documentos relativos à Habilitação Jurídica deverão estar acompanhados de todas as alterações ou

da consolidação respectiva.

14.4.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em validade na data prevista

para abertura da licitação.

b)  Prova de inscrição no cadastro  de contribuintes Estadual  ou Municipal,  se  houver,  relativo  ao

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova da regularidade para com a Fazenda Federal através de certidões expedidas pelos órgãos

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

c.1. Certidão de quitação de tributos federais, neles abrangidas as contribuições sociais, administrados pela

Secretaria da Receita Federal;

c.2. Certidão quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério

da Fazenda.

d) Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, através de certidões expedidas

pelos órgãos competentes, quando for o caso, e que estejam dentro do prazo de validade expresso na

própria certidão, composta de:

d.1. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal;

d.2. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,  representada pelo

Certificado  de  Regularidade  Fiscal  do  FGTS,  demonstrando  a  situação  regular  no  cumprimento  dos

encargos sociais instituídos por lei, admitindo-se a apresentação de certidão emitida via INTERNET, em

validade.

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Lei

n.º 12.440, de 07 de julho de 2011)

14.4.3. Os licitantes que estiverem com sua Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, Regularidade

Fiscal Estadual/Municipal válida, atualizada e em validade no SICAF, será dispensado o envio das

certidões solicitadas do item 14.4.2 alínea 'a' a 'f'.

14.4.4. Relativos à Qualificação Técnica:

14.4.4.1. Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser:

a)  Apresentação do  Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional,  expedido por Pessoa jurídica de

direito público ou privado, em nome da licitante,  que comprove aptidão para desempenho de atividade

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação.

a.1.  No caso  de  pessoa  jurídica  de  direito  público,  o  atestado  ou  certidão  deverá  ser  assinado  pelo

responsável do setor competente do órgão;

a.2. No  caso  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  o  atestado  deverá  conter  dados  suficientes  para

identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na empresa;

a.3.  O licitante  poderá  apresentar  tantos  atestados  de  aptidão  técnica  quanto  julgar  necessários  para

comprovar que já forneceu ou fornece o objeto compatível com o objeto desta licitação, destacando-se a
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necessidade desse atestado demonstrar que o interessado forneceu ou fornece o objeto solicitado com as

características equivalentes ou superiores ao exigido no Termo de Referência. 

b)  A DPE/AM poderá realizar diligência na empresa vencedora e na empresa ou órgão que fornecer o

atestado de capacidade técnica para averiguar a veracidade das informações prestadas,  podendo o(s)

envolvido(s) responder(em) administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas. Na diligência

poderão ser solicitados documentos tais como contratos, ordens de serviços, notas fiscais e outros que

comprovem a quantidade fornecida e especificações declaradas no atestado fornecido.

c) A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, conforme com este edital, tendo em vista

as características do objeto, será motivo de inabilitação, mediante decisão do Pregoeiro.

14.4.5. Relativos à Qualificação Econômica Financeira:

14.4.5.1. Deverá ser comprovada mediante:

a) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei n.º 11.101/05), expedida pela

Central  de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio  ou da sede do licitante,

expedida até 90 (noventa) dias antes da sessão de abertura desta licitação.

b) Balanço Patrimonial  e das Demonstrações Contábeis da licitante,  do  último exercício social,  já

exigíveis, e  apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da

data de apresentação da proposta de preços exigidos neste Edital. No caso ainda, de empresa constituída

como Sociedade Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial está arquivado

na Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5º, da Lei n.º 6.404/76.

b.1. A comprovação da boa situação de liquidez será feita através da demonstração, com base no balanço e

através de memória de cálculo assinada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, de que atende ao seguinte índice financeiro:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG =    ------------------------------------------------------------------------------------------ = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

b.2. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência da alínea ‘a’ será atendida

mediante  apresentação  do Balanço  de Abertura  e  Demonstrações Contábeis  referentes  ao  período  de

existência da sociedade.

b.3. A Comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  será  baseada  na  obtenção  do  índice  de

Solvência Geral (SG) igual ou maior a 1 (um), calculado e demonstrado pela licitante, por meio da seguinte

fórmula:

ATIVO TOTAL

SG =      ------------------------------------------------------------------------------- = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.4. A demonstração referida no item b.1. desta Seção, deverá ser assinada pelo representante legal

da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 
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b.5.  Deverá  comprovar  patrimônio  líquido  não  inferior  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da

contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados

no Balanço Patrimonial ou pelo SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei

8.666/93.

14.5. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com

o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

14.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

14.5.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que,

pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

14.6. Disposições gerais sobre Habilitação:

14.6.1. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante

consulta on-line ao cadastro emissor respectivo.

14.6.2. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta  subsequente,

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

15.  DO  ENCAMINHAMENTO  DA  DOCUMENTAÇÃO  ORIGINAL  REMETIDA  ELETRONICAMENTE

DURANTE O CERTAME

15.1. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser  encaminhados para a Comissão de

Licitação da DPE/AM, conforme itens 14.3 e 14.3.1, devidamente assinado pelo representante legal,  no

prazo de 03 (três) dias úteis, subsequente a comunicação feita pelo pregoeiro, podendo ser prorrogado,

pelo pregoeiro, por igual período.

15.2. Em caso de licitante vencedor sediado fora da cidade de Manaus,  cujo envio de documentos e

demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a apresentação de cópia do

comprovante  de  envio  dos  itens  solicitados,  como  forma  de  confirmação  do  atendimento  aos  prazos

previstos em cada subitem.

15.2.1. O comprovante poderá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através do telefone (92)

3631-0355 ou, ainda, digitalizado e enviadas pelo e-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br.

15.2.2.  O  descumprimento  dos  prazos  para  envio  dos  documentos  ou  demais  solicitações,  sem

apresentação de justificativa, ensejará a desclassificação da empresa licitante, sem prejuízo das sanções

cabíveis.

15.3.  Após a entrega da documentação, observada ausência ou inconsistência de documentos, dar-se-á

prazo de 03 (três) dias úteis para complementação e/ou retificação.

16. DO RECURSO

16.1. Declarado o vencedor,  o pregoeiro abrirá  prazo máximo de 30 (trinta) minutos,  durante o qual,

qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,
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manifestar sua intenção de recurso, conforme orientações do sistema Comprasnet, indicando contra qual

decisão pretende recorrer e por qual motivo, em campo próprio do sistema. 

16.1.1.  A falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  no  prazo  estabelecido,  importará  a

decadência  do  direito  ao  recurso,  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  da  licitação  à  licitante  declarada

vencedora.

16.1.2.  Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do

licitante.

16.1.3. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de

outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não reconhecimento do recurso interposto.

16.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em campo

próprio do sistema.

16.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo

próprio do sistema, no prazo de  03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados

para, apresentar contrarrazões também via sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a contar do

término do prazo do recorrente,  sendo-lhes assegurada vista  imediata  dos elementos indispensáveis  à

defesa de seus interesses.

16.4. Os recursos deverão ser interpostos somente por intermédio do sistema Comprasnet, bem como

as contrarrazões e o julgamento do pregoeiro, conforme prazos da legislação vigente.

16.5. Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de Contrarrazões terminar em dia não

útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

16.6. Findo o prazo da contrarrazão, o recurso será julgado pelo pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

16.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão.

16.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento,

devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade competente designar dia, hora e

lugar para repetição dos atos, se for o caso.

16.9. A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do prazo

de validade das propostas.

16.10. O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso.

16.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão

de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.º 307, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, no horário

de funcionamento DPE/AM das 08h00 às 14h00.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que

a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

17.2. A homologação deste Pregão compete ao Ordenador de Despesas da Defensoria Pública do Estado

do Amazonas.
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18. DASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas convocará o licitante vencedor para, no prazo de  05

(cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, assinatura da Ata

de Registro de Preços e reenvio a este órgão.

18.2. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

pelo licitante vencedor, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Defensoria Pública do Estado do

Amazonas.

18.3. Na assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da Ata de Registro de

Preços (§2.º do Artigo 27 do Decreto n.º 5.450/05).

18.3.1. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como para as aquisições dela

resultante, o licitante vencedor obrigar-se-á manter todas as condições de habilitação, obrigações por ela

assumidas e qualificação exigidas na licitação, de acordo com inciso XIII, artigo 55 da Lei n.º 8.666/93.

18.4. A vigência da Ata será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, excluído o dia do co-

meço e incluído o do vencimento, podendo este prazo ser prorrogado.

18.4.1. A Ata também se encerra com a contratação da totalidade do serviço nela registrados.

18.5. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses de-

correntes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº

8.666/1993 ou em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado.

18.5.1. Na hipótese de elevação de custo do objeto licitado, a Administração, por razão de interesse público,

poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

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

prir o compromisso, a DPE/AM poderá:

18.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de for-

necimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apre-

sentados; e

18.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

18.7. Não havendo êxito na negociação prevista no item 18.6, a DPE/AM deverá proceder à revogação da

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

18.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,

sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado; ou

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da

Lei n.º 10.520, de 2002.

18.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas  nos subitens I,  II  e IV do item acima, será

formalizado por despacho da Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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18.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

I - Por razão de interesse público; ou

II -  A pedido do fornecedor.

18.11. Em qualquer das hipóteses mencionadas nos itens anteriores que impliquem a alteração da Ata re-

gistrada, concluídos os procedimentos de ajuste, a DPE/AM fará o devido apostilamento na Ata de Registro

de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

18.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decur-

so do prazo de sua vigência.

19. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entida-

de da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeita-

das, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 1993, no Decreto n.º 7.892,

de 2013, nos Decretos Estaduais n.º 34.162/2013, 38.768/2018, 38.955/2018, 39.191/2018.

19.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Defensoria Pública do Estado do Ama-

zonas para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida

a ordem de classificação.

19.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela esta-

belecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este fornecimento

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas

e órgãos participantes.

19.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na

Ata de Registro de Preços para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e órgãos participantes.

19.5.  As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas pois  não poderá exceder, na totalidade, ao

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para a Defensoria Pública do

Estado do Amazonas e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que

eventualmente aderirem.

19.6.  Ao órgão não participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em

relação  as  suas  próprias  contratações,  informando as  ocorrências  a  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas.

19.7. Após a autorização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o órgão não participante deverá

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de

Preços.
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20. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

20.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as especificações e as condições, e nos

prazos definidos no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e na proposta de preço.

20.2. A prestação do serviço, objeto deste pregão, deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta)

dias corridos, contados da assinatura do contrato.

20.3. O prazo da prestação dos serviços, objeto desta licitação, deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da

assinatura do contrato, prorrogáveis de comum acordo, até o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93 e suas

alterações.

20.6.  A empresa vencedora será responsável pela instalação dos pontos de acesso nos locais indicados

pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o

caso, até o local da prestação do serviço, conforme o item 12 do Termo de Referência.

20.7. As despesas com seguros, transporte dos produtos, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previden-

ciários e demais despesas envolvidas no fornecimento do objeto ocorrerão por conta da Contratada.

20.8. Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pela CONTRATADA, nas suas condições de fabricação,

operação, manutenção, configuração, funcionamento, alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosa-

mente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades au-

tônomas reconhecidas na área, tais como: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL

(Agência Nacional de Telecomunicações).

20.9.  A CONTRATADA  deverá  manter  preposto,  aceito  pela  CONTRATANTE,  durante  o  período  de

vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

20.10. A Contratada deverá guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem

como  de  toda  e  qualquer  documentação  gerada,  reconhecendo  serem  esses  de  propriedade  e  uso

exclusivo da CONTRATANTE, sendo vedada sua cessão, locação ou venda a terceiros.

20.11. Caso a contratada não preste o serviço nas condições estabelecidas neste edital, deverá o Centro de

Tecnologia da Informação deste órgão comunicar, de forma oficial e imediata, ao Defensor Público Geral

para as providências cabíveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e de acordo com o

item 8 do Termo de Referência.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de

preços, deixar de entregar documentação exigida no edital e seus anexos, apresentar documentação falsa,

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução

do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
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DO  AMAZONAS,  podendo  ser  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de

fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e na Ata e das demais cominações legais.

22.2. O não comparecimento do licitante vencedor para assinar a Ata, no prazo estabelecido, caracteriza o

descumprimento total  da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeito às sanções estabelecidas

neste edital.

22.3. A aplicação das sanções previstas neste item é de competência exclusiva do Defensor Público Geral,

na forma do parágrafo único do art. 13, da Resolução n.º 28, de 03 de junho de 2014 – Conselho

Superior da Defensoria Pública do Amazonas – CSDPE/AM.

22.4. O Defensor Público Geral, 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.

22.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores (SICAF).

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação poderá ser:

a) Adiada, por conveniência da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, devidamente justificada;

b) Revogada,  a  juízo  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do Amazonas,  se  considerada  inoportuna  ou

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta;

c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente.

23.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

23.3. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

23.4.  É vedada a  manutenção,  aditamento  ou prorrogação de  contrato  de  prestação  de  serviços  com

empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de

assessoramentos vinculados ao da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

23.5. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento,

considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das  08h00 às 14h00, salvo

expressa disposição em contrário.

23.6. Ocorrendo  decretação  de  feriado  ou  outro  fato  superveniente  de  caráter  público,  que  impeça  a

realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia

útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

23.7.  O  Pregoeiro,  no  interesse  da  Administração,  poderá  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a

substância  das  propostas  e  dos  documentos,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em ata  e
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acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, sendo possível

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.8. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho

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

classificação e habilitação.

23.9. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão

considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

23.10. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, estranhas a ele, com notórios

conhecimentos na matéria em análise, para orientar suas decisões.

23.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo  Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM, com

observância  da  legislação  vigente,  em  especial  a  Lei  Federal  n.º  10.520/2002,  Decreto  Federal  n.º

5.450/2005, Decreto Federal n.º 7.892/2013, Decreto Estadual n.º 34.162/2013, Decreto Estadual n.º

24.818/2005, Lei Complementar Federal n.º 123/2006, e subsidiariamente as normas constantes na Lei

Federal n.º 8.666/93, com as devidas alterações.

23.12.  Este  Pregão  poderá  ter  a  data  de  abertura  da  sessão  pública  transferida  por  conveniência  do

DPE/AM, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.

24. DOS ANEXOS 

24.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a) Termo de Referência – Anexo I;

b) Modelo de proposta de preços – Anexo II;

c) Modelo de declaração de elaboração independente de proposta – Anexo III;

d) Modelo de atestado de capacidade técnica – Anexo IV;

e) Modelo de declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a

Administração Pública e inexistência de funcionário menor – Anexo V;

f) Modelo de declaração de ciência e cumprimento de requisitos de habilitação – Anexo VI;

g) Modelo de solicitação de cadastramento – SEFAZ/AM – Anexo VII;

h) Modelo de declaração de qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte – Anexo VIII;

i) Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IX;

j) Minuta do Termo de Contrato – Anexo X.

25. DO FORO

25.1. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer

dúvidas decorrentes deste edital com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Manaus,_______ de __________________de 2018.

___________________________________________
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior
Ordenador de Despesas

___________________________________________
Marco Aurélio Martins da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA CTI-DPE/AM Nº 0015/2018

1. Objeto

Registro  de  preço  para  eventual  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  técnicos  em
telecomunicações de forma integrada através  do fornecimento de circuitos  ponto a ponto  entre  o Data Center  da
Contratada e  as  unidades  da  Defensoria  Pública do Estado do  Amazonas,  com saída  compartilhada para a rede
mundial de computadores (internet), equipamento de controle e segurança de dados do tipo firewall e disponibilização
de servidores com máquinas virtuais, sob o regime de menor preço por lote, devido os itens serem da mesma natureza
e guardam relação entre si, conforme especificações e condições descritas no presente Termo de Referência, pelo
período de 12 (doze) meses consecutivos, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 48 (quarenta e
oito) meses a critério das partes e mediante termo aditivo, conforme Lei nº 8.666/1993.

2. Justificativa 

O serviço registrado visa atender as necessidades de telecomunicações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas
com uma solução de alto desempenho, atender a demanda atual com qualidade, flexibilidade para futuras expansões,
padronização,  convergência  de  tecnologia  e  de  serviços,  segurança,  eficiência  e  otimização  de  custos,  evolução
tecnológica,  aumento de produtividade,  flexibilidade do uso dos  recursos conforme necessidades  e gerenciamento
proativo centralizado com garantia de disponibilidade e segurança.

Atualmente a Defensoria Pública do Estado do Amazonas possui um contrato contemplando um link de 37,7 Mbps do
qual é insuficiente para atender a demanda, ocasionando prejuízo nas atividades laborais dos membros e servidores da
instituição.

Os objetos estarão em grupo para garantir a plena compatibilidade entre os serviços, tendo em vista que a empresa
contratada deverá disponibilizar a fibra óptica de seu Data Center até as unidades da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas para fornecimento do link de internet com segurança de firewall e acesso a servidores.

O Registro de Preços justifica-se por não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado, com base no
inciso IV do artigo 3º do Decreto 7.892, de 23/01/2013. Tendo em vista os prováveis remanejamentos ou inauguração de
unidades de atendimento.

3. Especificação do Objeto

G
R

U
P

O
 I

Item Descrição U.M.
QTDE

Mensal
Estimada

QTDE Anual
Estimada

01 Hospedagem de Servidores. Serviço 02 24

02
Fornecimento de circuito de transmissão de

dados (10 Mbps)
Circuito 08 96

03
Fornecimento de circuito de transmissão de

dados (50 Mbps)
Circuito 05 60

04
Fornecimento de circuito de transmissão de

dados (100 Mbps)
Circuito 01 12

05 Acesso à internet Mbps 250 3.000

06 Firewall (até 600 usuários) Serviço 01 12

3.1. Item 01: Hospedagem de Servidores

3.1.1. Disponibilizar servidores de dados com a seguinte configuração mínima:

3.1.1.1. Processador com tecnologia de 8 cores e 2.6 GHz por core ou superior.

3.1.1.2. Possuir 64 GB de memória RAM no mínimo.
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3.1.1.3. Possuir HD mínimo de 2 TB.

3.1.2. Possuir Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2012 R2 instalado e configurado.

3.1.3.  Possuir  04  (quatro)  máquinas  virtuais  contendo  sistema  operacional  Microsoft  Windows  Server  2012  R2
provisionados para os seguintes serviços:

3.1.3.1. VM1 – Controlador de Domínio Primário + Active Directory (ADDS/DC1).

3.1.3.2. VM2 – Controlador de Domínio Secundário (DC2).

3.1.3.3. VM3 – Windows Server Update Service (WSUS).

3.1.3.4.  VM4  –  Servidor  de  Antivírus  (Solução  antivírus  disponibilizada  pela  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas).

3.1.4. As máquinas virtuais serão levantadas e mantidas pela CONTRATADA, com total liberdade de gestão e acesso
por parte da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.1.5. As máquinas virtuais farão parte da infraestrutura lógica da rede, para o provimento do ambiente de domínio
corporativo  da  instituição,  administrado  pela  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  com  manutenção  pela
CONTRATADA.

3.1.6. As máquinas virtuais deverão ser mantidas com software atualizado, especialmente no que tange às atualizações
de segurança para o sistema operacional e solução antivírus.

3.1.7.  A CONTRATADA deve garantir  a  alta  disponibilidade  do  ambiente,  backup,  recuperação  de  desastre  como
garantia da continuidade do serviço.

3.1.8. Executar a seguinte política de backup:

3.1.8.1. Backup diário full com retenção de 20 (vinte) dias.

3.1.8.2. Backup mensal full com retenção de 1 (um) ano.

3.1.9. A hospedagem deve ser realizada em Data Center próprio da CONTRATADA.

3.1.10. Disponibilizar equipe técnica em regime 24x7 para operação e suporte à infraestrutura de hardware do ambiente
de Data Center da CONTRATADA.

3.1.11. Fornecer perfil  de administrador do servidor aos servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas
mediante autorização do responsável pelo Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.1.12. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por manutenção
do serviço.

3.1.13. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

 
3.2. Item 02: Fornecimento de circuito de transmissão de dados: 10 Mbps

3.2.1. Os serviços deverão ser disponibilizados com instalação e configuração mínimas para suportar plenamente os
requisitos descritos nas especificações do projeto.

3.2.2. Os serviços devem atender às seguintes condições e especificações:

3.2.2.1. Conexão entre as redes de dados, da PONTA A – CONTRATADA e PONTA B - Unidades da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas.

3.2.2.2.  A  conexão  ponto  a  ponto,  em  fibra  óptica,  deverá  atender  à  disponibilidade  e  taxa  simétrica  de
transmissão/recepção, com a capacidade/velocidade mínima 10 Mbps.

3.2.2.3.  A  CONTRATADA  deverá  monitorar  permanentemente  o  estado  dos  circuitos  de
comunicação  de  dados,  degradação  de  performance  ou  evento  que  leve  a  indisponibilidade  da  rede  e  iniciar
imediatamente os reparos necessários.

3.2.3. O serviço deverá estar disponível sob o regime 7 x 24, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os sete
dias da semana, de forma permanente, dedicada, exclusiva e com total conectividade IP, a partir de sua ativação até o
término do contrato.

3.2.4. O acesso dar-se-á através de link ponto a ponto em fibra óptica, sendo que todos os dispositivos de comunicação
necessários devem ser fornecidos pela CONTRATADA em regime de comodato.

3.2.5.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela instalação dos  pontos de acesso nos locais  indicados pela
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, configuração, fornecimento e conexão dos equipamentos necessários ao
pleno funcionamento do serviço, garantindo compatibilidade com o ambiente de cada uma das pontas do circuito.

3.2.6. Todas as obrigações envolvidas (tributos, alugueis, licenças) com a instalação e manutenção do cabeamento de
fibra óptico aéreo posteado, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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3.2.7.  A título  de  proteção  contra  a  falta  de  energia  e  surtos  elétricos  contra  os  equipamentos  necessários  ao
funcionamento do serviço, deverão ser instalados nobreaks com no mínimo 02 (duas) horas de tempo de autonomia nas
pontas A e B, quando houver necessidade.

3.2.8.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela realização de todos os serviços e por  solucionar  quaisquer
problemas que, porventura, venham ocorrer no atendimento e no desenvolvimento da prestação dos serviços objeto
deste projeto.

3.2.9. Deverá responsabilizar-se por todas as medidas preventivas indispensáveis à realização dos serviços, de forma a
evitar danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, direta ou indiretamente a terceiros no decorrer do desenvolvimento do
contrato.

3.2.10. Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pela CONTRATADA, nas suas condições de fabricação, operação,
manutenção, configuração, funcionamento,  alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosamente às normas e
recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

3.2.11. A CONTRATADA deverá criar, mediante solicitações do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM, redes
privadas virtuais – VPN.

3.2.12.  Permitir  a  topologia multiponto ou em estrela,  onde todo trafego entre as diversas redes locais  dependem
roteamento por meio de uma rede central.

3.2.13. Deverá ser fornecida infraestrutura de rede que permita conexão das redes locais das unidades e pontos de
serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, interligando o equipamento roteador da rede local a uma porta
de entrada exclusiva na infraestrutura da rede

3.2.14. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do link em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do contrato.

3.2.15. Deve ser fornecido, configurado, instalado e realizadas as manutenções no roteador da ponta das unidades da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.2.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar as senhas dos roteadores para os técnicos autorizados pelo responsável
do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.2.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas software de monitoramento
do consumo de banda do link em tempo real.

3.2.18. A CONTRATADA deverá capacitar no mínimo 04 (quatro) técnicos do Centro de Tecnologia da Informação da
DPE-AM para manuseio e interpretação do software de monitoramento citado no parágrafo anterior.

3.2.19. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por manutenção
do serviço.

3.2.20. Qualquer circuito poderá ter seu endereço alterado, respeitando os limites da cidade na qual está instalado.
Neste caso, o remanejamento dos circuitos ocorrerá sem custos adicionais à CONTRATANTE.

3.2.21. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.3. Item 03: Fornecimento de circuito de transmissão de dados: 50 Mbps

3.3.1. Os serviços deverão ser disponibilizados com instalação e configuração mínimas para suportar plenamente os
requisitos descritos nas especificações do projeto.

3.3.2. Os serviços devem atender às seguintes condições e especificações:

3.3.2.1. Conexão entre as redes de dados, da PONTA A – CONTRATADA e PONTA B - Unidades da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas.

3.3.2.2.  A  conexão  ponto  a  ponto,  em  fibra  óptica,  deverá  atender  à  disponibilidade  e  taxa  simétrica  de
transmissão/recepção, com a capacidade/velocidade mínima 50 Mbps.

3.3.2.3.  A CONTRATADA deverá  monitorar  permanentemente  o  estado dos circuitos  de  comunicação de dados,
degradação de  performance ou  evento  que leve  a  indisponibilidade da  rede e  iniciar  imediatamente  os  reparos
necessários.

3.3.3. O serviço deverá estar disponível sob o regime 7 x 24, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os sete
dias da semana, de forma permanente, dedicada, exclusiva e com total conectividade IP, a partir de sua ativação até o
término do contrato.

3.3.4. O acesso dar-se-á através de link ponto a ponto em fibra óptica, sendo que todos os dispositivos de comunicação
necessários devem ser fornecidos pela CONTRATADA em regime de comodato.
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3.3.5.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela instalação dos  pontos de acesso nos locais  indicados pela
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, configuração, fornecimento e conexão dos equipamentos necessários ao
pleno funcionamento do serviço, garantindo compatibilidade com o ambiente de cada uma das pontas do circuito.

3.3.6. Todas as obrigações envolvidas (tributos, alugueis, licenças) com a instalação e manutenção do cabeamento de
fibra óptico aéreo posteado, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3.3.7.  A título  de  proteção  contra  a  falta  de  energia  e  surtos  elétricos  contra  os  equipamentos  necessários  ao
funcionamento do serviço, deverão ser instalados nobreaks com no mínimo 02 (duas) horas de tempo de autonomia nas
pontas A e B, quando houver necessidade.

3.3.8.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela realização de todos os serviços e por  solucionar  quaisquer
problemas que, porventura, venham ocorrer no atendimento e no desenvolvimento da prestação dos serviços objeto
deste projeto.

3.3.9. Deverá responsabilizar-se por todas as medidas preventivas indispensáveis à realização dos serviços, de forma a
evitar danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, direta ou indiretamente a terceiros no decorrer do desenvolvimento do
contrato.

3.3.10. Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pela CONTRATADA, nas suas condições de fabricação, operação,
manutenção, configuração, funcionamento,  alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosamente às normas e
recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

3.3.11. A CONTRATADA deverá criar, mediante solicitações do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM, redes
privadas virtuais – VPN.

3.3.12.  Permitir  a  topologia multiponto ou em estrela,  onde todo trafego entre as diversas redes locais  dependem
roteamento por meio de uma rede central.

3.3.13. Deverá ser fornecida infraestrutura de rede que permita conexão das redes locais das unidades e pontos se
serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, interligando o equipamento roteador da rede local a uma porta
de entrada exclusiva na infraestrutura da rede

3.3.14. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do link em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do contrato.

3.3.15. Deve ser fornecido, configurado, instalado e realizadas as manutenções no roteador da ponta das unidades da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.3.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar as senhas dos roteadores para os técnicos autorizados pelo responsável
do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas software de monitoramento
do consumo de banda do link em tempo real.

3.3.18. A CONTRATADA deverá capacitar no mínimo 04 (quatro) técnicos do Centro de Tecnologia da Informação da
DPE-AM para manuseio e interpretação do software de monitoramento citado no parágrafo anterior.

3.3.19. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por manutenção
do serviço.

3.3.20. Qualquer circuito poderá ter seu endereço alterado, respeitando os limites da cidade na qual está instalado.
Neste caso, o remanejamento dos circuitos ocorrerá sem custos adicionais à CONTRATANTE.

3.3.21. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.4. Item 04: Fornecimento de circuito de transmissão de dados: 100 Mbps

3.4.1. Os serviços deverão ser disponibilizados com instalação e configuração mínimas para suportar plenamente os
requisitos descritos nas especificações do projeto.

3.4.2. Os serviços devem atender às seguintes condições e especificações:

3.4.2.1. Conexão entre as redes de dados, da PONTA A – CONTRATADA e PONTA B - Unidades da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas.

3.4.2.2.  A  conexão  ponto  a  ponto,  em  fibra  óptica,  deverá  atender  à  disponibilidade  e  taxa  simétrica  de
transmissão/recepção, com a capacidade/velocidade mínima 100 Mbps.

3.4.2.3.  A CONTRATADA deverá  monitorar  permanentemente  o  estado dos circuitos  de  comunicação de dados,
degradação de  performance ou  evento  que leve  a  indisponibilidade da  rede e  iniciar  imediatamente  os  reparos
necessários. 
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3.4.3. O serviço deverá estar disponível sob o regime 7 x 24, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os sete
dias da semana, de forma permanente, dedicada, exclusiva e com total conectividade IP, a partir de sua ativação até o
término do contrato.

3.4.4. O acesso dar-se-á através de link ponto a ponto em fibra óptica, sendo que todos os dispositivos de comunicação
necessários devem ser fornecidos pela CONTRATADA em regime de comodato.

3.4.5.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela instalação dos  pontos de acesso nos locais  indicados pela
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, configuração, fornecimento e conexão dos equipamentos necessários ao
pleno funcionamento do serviço, garantindo compatibilidade com o ambiente de cada uma das pontas do circuito.

3.4.6. Todas as obrigações envolvidas (tributos, alugueis, licenças) com a instalação e manutenção do cabeamento de
fibra óptico aéreo posteado, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3.4.7.  A título  de  proteção  contra  a  falta  de  energia  e  surtos  elétricos  contra  os  equipamentos  necessários  ao
funcionamento do serviço, deverão ser instalados nobreaks com no mínimo 02 (duas) horas de tempo de autonomia nas
pontas A e B, quando houver necessidade.

3.4.8.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela realização de todos os serviços e por  solucionar  quaisquer
problemas que, porventura, venham ocorrer no atendimento e no desenvolvimento da prestação dos serviços objeto
deste projeto.

3.4.9. Deverá responsabilizar-se por todas as medidas preventivas indispensáveis à realização dos serviços, de forma a
evitar danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, direta ou indiretamente a terceiros no decorrer do desenvolvimento do
contrato.

3.4.10. Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pela CONTRATADA, nas suas condições de fabricação, operação,
manutenção, configuração, funcionamento,  alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosamente às normas e
recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

3.4.11. A CONTRATADA deverá criar, mediante solicitações do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM, redes
privadas virtuais – VPN.

3.4.12.  Permitir  a  topologia multiponto ou em estrela,  onde todo trafego entre as diversas redes locais  dependem
roteamento por meio de uma rede central.

3.4.13. Deverá ser fornecida infraestrutura de rede que permita conexão das redes locais das unidades e pontos se
serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, interligando o equipamento roteador da rede local a uma porta
de entrada exclusiva na infraestrutura da rede

3.4.14. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do link em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do contrato.

3.4.15. Deve ser fornecido, configurado, instalado e realizadas as manutenções no roteador da ponta das unidades da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.4.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar as senhas dos roteadores para os técnicos autorizados pelo responsável
do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.4.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas software de monitoramento
do consumo de banda do link em tempo real.

3.4.18. A CONTRATADA deverá capacitar no mínimo 04 (quatro) técnicos do Centro de Tecnologia da Informação da
DPE-AM para manuseio e interpretação do software de monitoramento citado no parágrafo anterior.

3.4.19. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralização motivada por manutenção
do serviço.

3.4.20. Qualquer circuito poderá ter seu endereço alterado, respeitando os limites da cidade na qual está instalado.
Neste caso, o remanejamento dos circuitos ocorrerá sem custos adicionais à CONTRATANTE.

3.4.21. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.5. Item 05: Acesso à internet

3.5.1. Os serviços deverão ser disponibilizados com instalação e configuração mínimas para suportar plenamente os
requisitos descritos nas especificações deste termo.

3.5.2. As especificações técnicas definidas neste termo são de caráter obrigatório, e o não atendimento a qualquer uma
das características e/ou quantidades mínimas especificadas constitui fundamento para desclassificação das propostas.

3.5.3. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo fornecimento de todos os equipamentos, acessórios, e mão de obra
necessários  para  o  perfeito  e  total  funcionamento  dos  serviços,  assim  como  as  características  do  link.  Toda
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manutenção, reparo e substituição dos equipamentos e assessórios necessários ao devido funcionamento do serviço,
objeto deste termo, estarão a cargo da CONTRATADA.

3.5.4. Os serviços especificados neste Termo de Referência devem atender às seguintes condições e especificações
técnicas:

3.5.4.1.  A CONTRATADA deverá configurar  o  balanceamento do link  de internet  contratado para distribuição via
circuitos de transmissão de dados (itens 2, 3 e 4 deste termo).

3.5.4.2.  A CONTRATADA deverá capacitar até 04 (quatro) técnicos do Centro de Tecnologia da Informação para
gerenciarem o balanceamento citado no parágrafo anterior.

3.5.5. Fornecer conectividade com velocidade mínima de 250 Mbps (ou conforme demanda contratada), que suporte
aplicações para a pilha de protocolos TCP/IP e possibilite o acesso à internet.

3.5.6. Providenciar o fornecimento, instalação e manutenção de todos os equipamentos necessários à infraestrutura de
acesso à internet, fibras, roteadores, cabos auxiliares, adaptadores, conversores, receptores e transmissores.

3.5.7.  O acesso deve ser permanente,  24 horas por dia e 7 dias por semana, contados a partir  de sua ativação,
dedicado, exclusivo e com total conectividade.

3.5.8. Os indicadores de latência não poderão ser superiores a 120 (cento e vinte) milissegundos.

3.5.9. Valores dos indicadores de latência superiores aos valores exigidos, enquanto apresentados, serão considerados
como interrupção do serviço.

3.5.10. A CONTRATADA deverá permitir acesso à leitura da configuração do(s) roteador(es) pela Defensoria Pública do
Estado do Amazonas através de usuário e senha específicos.

3.5.11. Garantir pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de disponibilidade do serviço no ano, mediante Acordo de
Nível de Serviço (SLA).

3.5.12. O uso de fibra óptica como meio de transporte de dados deverá ser utilizado em todos os enlaces (trajeto) desde
o backbone da CONTRATADA até as unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, utilizando os serviços
dos itens 02, 03 e 04 deste termo, com balanceamento de banda.

3.5.13. O acesso deve ser realizado sem necessidade de qualquer outro provedor intermediário.

3.5.14. A CONTRATADA deverá possuir, no mínimo duas rotas para saída de internet da cidade de Manaus-Am.

3.5.15. A CONTRATADA deverá possuir failover automático entre as rotas, mantendo sempre a de menor latência.

3.5.16. O fornecimento de equipamentos necessários para recepção dos sinais, se necessário, deverão ser em regime
de comodato.

3.5.17. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralização motivada por manutenção
do serviço.

3.5.18. Comunicar a Defensoria Pública do Estado do Amazonas toda ocorrência de incidente de segurança associada
ao bloco de endereço alocado.

3.5.19. A CONTRATADA deverá disponibilizar aos técnicos autorizados do Centro de Tecnologia da Informação da DPE-
AM acesso à ferramenta responsável pelo gerenciamento do balanceamento de banda de internet para distribuição via
circuito ponto a ponto.

3.5.20. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3.6. Item 06: Solução Firewall

3.6.1. Disponibilizar os seguintes recursos de hardware e software:

3.6.1.1. Firewall UTM

3.6.2. Interfaces de redes, rotas e zonas.

3.6.3. UTM: Antivírus e antispyware habilitados em todo o tráfego. Regras de IPS detectando todas as assinaturas e
bloqueando apenas as assinaturas em que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas necessitar – por usuário,
perfil, rede, horário e exceções.

3.6.4. Firewall de Aplicação: Controle de acessos por extensão de arquivos e tipo mime, por usuário, perfil, rede, horário
e exceções.

3.6.5. Analisador de conteúdo: Filtro de conteúdo por perfil.

3.6.6. NAT e Regras conforme necessidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
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3.6.7. Relatório: diário, semanal e mensal contemplando acessos e bloqueios web, ataques, IPS, consumo de banda.
Filtro por data, horário, usuários, destino e quantidade de requisição. A geração disponibilizada via web.

3.6.8. Deve ter capacidade para operar com pelo menos 20 (vinte) segmentos de redes distintas fisicamente através de
portas, classificadas e configuradas por zonas WAN, LAN, DMZ, VPN e WIFI, conforme a necessidade.

3.6.9. Deve possuir capacidade de criar e gerenciar VLANs.

3.6.10. Deve permitir a conexão simultânea de vários administradores.

3.6.11. Deve possuir capacidade de backup das configurações, de forma automatizada, na appliance e remoto.

3.6.12. Deve possuir capacidade de envio do backup remoto através dos protocolos FTP e/ou SMTP.

3.6.13. Deve possuir suporte à administração via comunicação segura, HTTPS, SSH e console.

3.6.14. Deve possuir acesso à interface de configuração e administração via web em português, com total capacidade
sobre os recursos e funcionalidades existentes.

3.6.15. Deve possuir garantia e atualizações periódicas do software durante a vigência do contrato de prestação de
serviços.

3.6.16. A solução proposta deve ser capaz de exportar e importar backup de configuração, incluindo os objetos de
usuário.

3.6.17. A solução proposta deve apoiar a integração com o Windows NTLM, Active Directory, LDAP, RADIUS ou banco
de dados local para autenticação do usuário.

3.6.18. A solução proposta deve suportar a configuração de DNS dinâmico.

3.6.19. A solução proposta deve fornecer gráfico de utilização de banda diário, semanal, mensal ou anual para total ou
individual link ISP.

3.6.20. A solução proposta deverá suportar a funcionalidade de unir usuário/ip/mac para mapear nome de usuário com o
endereço IP e endereço MAC por motivo de segurança.

3.6.21. A solução proposta deve suportar o tempo fora de sessão e tempo ocioso forçando log out dos usuários.

3.6.22. A solução proposta deve suportar a criação de usuário baseada em ACL para fins de administração.

3.6.23. A solução proposta deve enviar e-mail de alerta ao administrador sobre a mudança do status de gateway.

3.6.24. A solução proposta deve gerar os alertas para ataques.

3.6.25. O banco de dados básico de assinatura de vírus da solução proposta deve incluir  a lista de assinaturas e
variantes completas, bem como de malware como Phishing, spyware.

3.6.26.  A CONTRATADA será responsável  pela configuração inicial  do  Firewall  conforme regras acordadas  com o
Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM.

3.6.27. A CONTRATADA deverá capacitar, no mínimo, 04 (quatro) técnicos do Centro de Tecnologia da Informação da
DPE-AM para utilização da solução Firewall.

3.6.28. Após a capacitação que trata o parágrafo anterior, a administração do Firewall ficará a cargo dos técnicos do
Centro de Tecnologia da Informação da DPE-AM, devendo a CONTRATADA propiciar o suporte necessário para o
melhor funcionamento do Firewall.

3.6.29. Comunicar com antecedência, no mínimo e 05 (cinco) dias úteis, qualquer paralisação motivada por manutenção
do serviço.

3.6.30. Prazo para instalação: até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

4. Enquadramento do objeto a ser contratado

4.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que se tratam a Lei nº 10.520/02 e o
decreto  nº  5.450/05,  por  possuir  padrões  de  desempenho  e  características  gerais  e  específicas,  usualmente
encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.

5. Acordo de Níveis de Serviços

5.1. Aferições nos indicadores apresentados deverão ser realizadas sempre que a CONTRATANTE julgar necessário e
seguirão os mesmos procedimentos e prazos de atendimento dos demais problemas técnicos.

PE 22/2018



Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

 Fls:______
     CLDPE/AM

                   Página 35 de 60

                                                                                                                                                          

Processo n.º 20000.  004801  /2018

5.2. Oferecer canais de abertura de chamados na Contratada, login e senha em caso de site, números de telefone, e/ou
endereço  eletrônico,  todos com fornecimento  de números  de  protocolo  para controle  desta  Defensoria  Pública  do
Estado do Amazonas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana.

5.3.  O serviço será considerado entregue após apresentação de solução definitiva dentro das condições e prazos
estabelecidos neste Termo para o chamado aberto.

5.4. Após abertura de chamado técnico, o prazo de solução será de, no máximo, 04 (quatro horas);

5.5.  Realizar  diagnóstico  das  falhas  no  serviço,  relatadas  pela  CONTRATANTE,  eliminando  os  defeitos  nos
componentes sob sua responsabilidade;

5.6. Comunicar as interrupções programadas no serviço de conexão com antecedência mínima de cinco dias úteis,
devendo  sempre  serem  realizadas  em  finais  de  semana  e/ou  feriados.  Não  serão  computadas  nos  cálculos  de
disponibilidade mensal até 4 (quatro) interrupções programadas anuais.

6. Natureza e Fundamentação Legal

6.1. Foram consideradas para elaboração deste Termo de Referência:

a)  Lei  Federal  nº  8.666/1993:  Institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras
providências;

b) Lei  Federal  nº  10.520/2002:  Institui  no âmbito da União,  Estados,  Distrito  Federal  e Municípios,  modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

c) Decreto nº 3.555/2000: Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns;

d) Decreto nº 5.450/2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências;

e)  Instrução  Normativa  SLTI  nº  04/2010:  Dispõe  sobre  o  processo  de  contratação  de  serviços  de  Tecnologia  da
Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

f) Instrução Normativa SLTI nº 02/2008: Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou
não; e

g) Instrução Normativa SLTI nº 01/2010: 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.

7. Prazos de Entrega

7.1 A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e disponibilização do objeto em até 30 (quinze) dias
corridos, contados da assinatura do contrato e recebimento da Nota de Empenho;

7.2 O prazo da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do contrato, prorrogáveis de comum acordo, até o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8. Forma de Pagamento

8.1. Os pagamentos serão efetuados após a confirmação de que todos os serviços foram fornecidos, em conformidade
com as notas fiscais e devidamente atestadas pelo fiscal do contrato designado pela Defensoria Pública do Estado do
Amazonas. 

8.2. As faturas serão atestadas em até 15 (quinze) dias contados a partir da data de entrega na Defensoria Pública do
Estado do Amazonas.

9. Obrigações da Contratada

9.1. Efetuar a entrega do objeto contratado, dentro do prazo e de acordo com as especificações constantes deste
Termo, observando as prescrições e as recomendações do fabricante/fornecedor, a legislação estadual ou municipal, se
houver, bem como outras normas correlatas, ainda que não estejam explicitamente citadas neste documento e seus
anexos.

9.2.  Comunicar  imediatamente  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  toda  e  qualquer  anormalidade
que  dificulte  ou  impossibilite  a  execução  dos  objeto  desta  contratação,  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários.
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9.3. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessário.

9.4. Manter contato e realizar o planejamento dos serviços com o CONTRATANTE de forma a executar quaisquer
tarefas ou ajustes inerentes ao objeto contratado.

9.5. Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
Termo que não atenda às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções
ou rejeitados pela fiscalização.

9.6.  Apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente comprovada,  nos casos de ocorrência de  fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência,  quando não puder cumprir  os
prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto deste Termo.

8.7. Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a se tornar aparentes em data posterior à sua
entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

9.8. Acatar as observações feitas pelo Fiscal da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços.

9.9. Responsabilizar-se por obter todas as franquias, licenças, aprovações e demais exigências de órgãos competentes,
inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.

9.10. A inobservância das especificações constantes deste Termo de Referência implicará a não aceitação parcial ou
total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

9.11. Seguir as orientações da Lei n.º 9.472/97, do Termo de Concessão ou autorização emitido pela ANATEL, e demais
disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados;

9.12. Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pela CONTRATADA, nas suas condições de fabricação, operação,
manutenção, configuração, funcionamento,  alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosamente às normas e
recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área,
tais como: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações);

9.13.  A CONTRATADA  deverá  manter  preposto,  aceito  pela  CONTRATANTE,  durante  o  período  de  vigência  do
contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;

9.14.  Guardar  inteiro  sigilo  dos  serviços  contratados  e  dos  dados  processados,  bem  como  de  toda  e  qualquer
documentação gerada, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo da CONTRATANTE, sendo vedada
sua cessão, locação ou venda a terceiros;

9.15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislação;

9.16. Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter uma operação correta e
eficaz;

9.17. Todos os serviços não explícitos nestas especificações, mas necessários à execução dos serviços programados e
ao perfeito funcionamento das instalações serão de responsabilidade da CONTRATADA.

10. Obrigações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

10.1 Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à fiel execução do objeto deste Termo de Referência;

10.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA durante o prazo de
vigência deste Contrato;

10.3 Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, o
exato cumprimento das obrigações previstas neste Termo.

10.4 Designar, e informar à CONTRATADA, fiscal do contrato e seu substituto, mantendo tais dados atualizados;

10.5 Permitir o acesso, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando a conformidade da prestação dos
serviços e regular a entrega dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato;

10.6 Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas;

10.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;

10.8 Fazer uso adequado dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, seguindo as instruções constantes de
seus manuais de uso.
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11. Sanções Aplicáveis

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as penalidades previstas
na Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.

11.2. Advertência por escrito:

11.2.1.  Será  aplicada  penalidade  de  advertência  no  caso  de  atraso  no  cumprimento  dos  prazos  para
apresentação de uma solução definitiva para o problema com solução provisória, bem como, nos casos de atraso no
encaminhamento do diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a solução definitiva do problema.

11.3. Multa de:

11.3.1. 2% (dois por cento) sobre o valor global contratado, por dia de atraso, nos casos de descumprimento do
tempo máximo de atendimento previsto para chamados referentes à instalação, configuração, atualizações, melhorias e
integrações, limitado a 5 dias. O atraso superior a 5 dias será considerado como descumprimento total da obrigação
punível com as sanções previstas para o caso.

11.3.2. 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor global contratado, por dia de atraso, nos casos de
descumprimento  do  tempo máximo de  atendimento  previsto  para  chamados  referentes  a  falhas  ou  problemas do
software,  ainda  que  este  continue  disponível,  limitado  a  3  dias.  O  atraso  superior  a  3  dias  será  considerado
como descumprimento total da obrigação punível com as sanções previstas para o caso;

11.3.3. 0,25% (zero vírgula trinta por cento) sobre o valor global contratado, por hora ou fração de hora de
atraso,  nos  casos  de  descumprimento  do  tempo  máximo  de  atendimento  previsto  para  chamados  referentes  à
indisponibilidade do sistema, limitado a 48 horas. O atraso superior a 48 horas será considerado como descumprimento
total da obrigação punível com as sanções previstas para o caso;

11.3.4. 5% (cinco por cento) no caso de reincidência na penalidade de advertência. Na hipótese de reincidência
por três vezes na penalidade de advertência será considerado descumprimento total da obrigação punível com sanções
previstas para o caso; e. 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado no caso de sem justificativa aceita pelo
CONTRATANTE, o vencedor que não retirar a Nota de Empenho, a Autorização de Fornecimento de Materiais/Serviço
ou  não  assinar  o  contrato  deixando,  assim,  de  cumprir  os  prazos  fixados,  sem  prejuízo  das  demais  sanções
previstas;

11.3.5. 30% (trinta por cento) sobre o valor global contratado nos casos de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;

11.3.6. 30% (vinte por cento) sobre o valor global contratado na hipótese de rescisão do contrato por culpa da
contratada.

11.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a DPE-AM, por prazo não
superior a cinco anos.

11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art.
87 da Lei 8.666/93.

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de suspensão de licitar, a LICITANTE deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.

11.7. A multa aplicada após regular Processo Administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

11.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que
aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito.

11.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.

11.10.  Em qualquer  hipótese  de  aplicação de  sanções  será  assegurado à  CONTRATADA o  contraditório  e  ampla
defesa.

11.11.  Se  a  multa  for  de  valor  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além  da  perda
desta,  responderá  a  CONTRATADA  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12. Locais para Prestação dos Serviços

UNIDADE DE ATENDIMENTO ENDEREÇO

Sede Administrativa Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças (Endereço atual)
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Avenida  André  Araújo,  s/nº  –  Aleixo.  (endereço  da  futura  Sede
Administrativa)

Casa da Cidadania Rua 2, casa 7, Conjunto Celetramazon - Adrianópolis

Núcleo da Rua 24 de Maio Rua 24 de Maio, 321 – Centro

Shopping Cidade Leste Av. Autaz Mirim, nº 228 - Tancredo Neves

PAC Alvorada Av. Desembargador João Machado, nº 4922 - Planalto

PAC Compensa Av. Brasil, nº 1325 - Compensa I

PAC Shopping Via Norte Av.  Arquiteto  José  Henrique  Bento  Rodrigues,  nº  3760  -  Monte  das
Oliveiras

PAC Shopping Sumaúma Av. Noel Nutels, nº 1762 - Cidade Nova,

Núcleo Criminal Rua Francisco José Furtado, nº 210 - São Francisco

Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de
Violência Doméstica – NAEM

Rua Presidente Kennedy, nº 399 - Colônia Oliveira Machado

Núcleo  do  Centro  Integrado  de
Atendimento ao Adolescente Infrator

Rua Desembargador João Machado, s/nº - Alvorada

Núcleo da Rua São Luiz Rua São Luiz,nº 432 - Adrianópolis

Núcleo Fórum Mário Verçosa Rua Alexandre Amorim, nº 285 - Aparecida

Polo Avançado DPE Rua José Paranaguá, n.º 200 - Centro

13. Da Elaboração

13.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Centro de Tecnologia da Informação em conformidade com as
atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com a
necessidade, interesse e conveniência da Administração, e integra o procedimento interno respectivo.

Declaração do Solicitante

Declaro que este Termo de Referência está de acordo com a Lei  nº 8.666/93 e Lei  nº.  10.520/2002 e alterações
posteriores.

Manaus – AM,           de                       de  2018

___________________________________        _________________________________

                             Centro de Tecnologia da Informação                        Gerência de Redes
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APROVAÇÃO

Despacho de Aprovação

(   ) Aprovado          (   ) Não aprovado

Manaus – AM,            /         / 2018.

_______________________________
Diretoria Administrativa
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro: Cidade:
CEP: E-MAIL:
Telefone: Fax:
Banco: Conta Bancária:
Nome e n.º da agência bancária:

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM

Ref.: Pregão Eletrônico n.º __/2018, a realizar-se em ____/____/2018.

Realizado em sessão pública eletrônica no site www.comprasgovernamentais.gov.br

Prezado Pregoeiro,

Apresentamos, abaixo, nossa proposta para ________________________,

nos termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.º___/2018.

G
R

U
P

O
 I

Item Descrição U.M.
Quantidade

Mensal
Estimada

Quantidade
Anual

Estimada

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Anual

01 Serviço 02 24 R$ R$ R$

02 Circuito 08 96 R$ R$ R$

03 Circuito 05 60 R$ R$ R$

04 Circuito 01 12 R$ R$ R$

05 Mbps 250 3.000 R$ R$ R$ 

06 Serviço 01 12 R$ R$ R$

Valor Total R$

1) Declaramos que estão inclusas no valor cotado todos os custos decorrentes da operação de

venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do

fornecimento na forma prevista no Edital.

2) Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão.

3) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no

Edital e seus anexos.

Prazo de entrega: 

Validade da Proposta: 

Garantia:

Local e data

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante devidamente

constituído  de  [IDENTIFICAÇÃO  COMPLETA  DO  LICITANTE]  doravante  denominado  [Licitante],  em

atendimento ao disposto no edital do  Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018, declara, sob as penas da lei, em

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018, por qualquer meio ou

por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer

outro  participante potencial  ou de fato  do  Pregão Eletrônico n.º  0xx/2018,  por  qualquer  meio ou  por

qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018 antes

da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,

discutido com ou recebido de qualquer integrante da DPE/AM antes da abertura oficial das propostas; e

f)  que está plenamente ciente do teor  e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos  que  a  empresa  ___________________________________________,  CNPJ  n.º

__________________________,  sediada  em  _____________(endereço)__________________,  forneceu

os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição Prazo de execução Valor Global

Cidade/data

Cargo/assinatura

Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá

constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa)

OBS:  O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada emitente do

atestado.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO MENOR

(nome  da  empresa)  __________________________________________, inscrito(a)  no  CNPJ  n°.

___________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.

(a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º__________________ e

do CPF n.º ___________________, DECLARA:

1)  que  está  ciente  e  concorda  com  as  condições  contidas  no  edital  e  seus  anexos,  e  que  cumpre

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa__________________, CNPJ n.º___________________, com sede em _____________

(endereço  completo),  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  infra-assinado,  para  cumprimento  do

previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º10.520/2002 e para os fins do PREGÃO n.º XX/2018, DECLARA

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Declaro também, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão de Licitação da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas que:

1.  Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa

recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações

necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

2. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da  SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO

AMAZONAS – SEFAZ-AM,  efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da

adjudicação, sob pena de perder  o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes

subsequentes,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  responder  a  procedimento  apuratório  por  eventual

retardamento da licitação;

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO VII

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ______ de ______

Ao

Setor de Cadastro do SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE SECRETARIA

DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM

Avenida André Araújo, 150 – Aleixo. 3º andar, sala 310.

CEP: 69060-000 -  MANAUS/AM

A empresa (informar a razão social, CNPJ e endereço) solicita a esse Setor o seu cadastro no

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE, dessa  SECRETARIA DA FAZENDA

DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo

listada, exigida para a efetivação do contrato:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil; 

b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.)

dos seguintes dados bancários:

Banco: ____________

Agência: ___________

Conta: _____________

________________________________________

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 28.182, de 18 de dezembro de 2008, que

dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte, nas

licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta e Indireta:

Eu,_______________,  RG___________,  legalmente  nomeado  representante  da

empresa___________,  CNPJ___________,  e  participante  do  Pregão  Eletrônico  n.º  ___________,  na

modalidade de___________, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos

os requisitos legais,  previsto  na lei,  para a qualificação como Microempresa (ou Empresa de Pequeno

Porte),  estando apta a usufruir  do tratamento diferenciado, e,  que,  não se enquadra em nenhuma das

vedações previstas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06.
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ANEXO IX

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ____/2018 – DPE/AM

OBJETO: Registro  de  preço  para  eventual

contratação de empresa especializada para prestação

de serviços técnicos em telecomunicações de forma

integrada através do fornecimento de circuitos ponto a

ponto  entre  o  Data  Center  da  Contratada  e  as

unidades  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas,  com  saída  compartilhada  para  a  rede

mundial de computadores (internet),  equipamento de

controle  e  segurança  de  dados  do  tipo  firewall  e

disponibilização de servidores com máquinas virtuais,

pelo  período  de  12  (doze)  meses,  conforme

especificações  e  condições  definidas  no  Termo  de

Referência deste edital.

Aos ............. dias do mês de ............. do ano de 2018, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas –

DPE/AM, situada na Rua Maceió, n.º 307 – Nossa Senhora das Graças - Manaus - AM., inscrita no CNPJ

sob o n.º 19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo Sr.____________________________________,

nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Federal n.º 7.892/2013,

Decreto Estadual  n.º  24.818/2005, Lei  Complementar Federal  n.º 123/2006 e subsidiariamente pela Lei

Federal n.º 8.666/1993 e legislação pertinente e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação

da proposta apresentada no  Pregão Eletrônico n° ______/2018 RESOLVE registrar os preços ofertados

pela  empresa  fornecedora,_______________________________,  observadas  as  especificações,  os

preços,  os quantitativos e o fornecedor classificado na licitação supracitada,  bem como as cláusulas e

condições  abaixo  estabelecidas,  constituindo-se  esta  Ata  em  documento  vinculativo  e  obrigacional  às

partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  A presente  licitação  tem  por  objeto Registro  de  preço  para  eventual  contratação  de

empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  técnicos  em  telecomunicações  de  forma

integrada através do fornecimento de circuitos ponto a ponto entre o Data Center da Contratada e as

unidades da Defensoria  Pública  do Estado do Amazonas,  com saída compartilhada para a  rede
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mundial de computadores (internet), equipamento de controle e segurança de dados do tipo firewall

e disponibilização de servidores com máquinas virtuais, pelo período de 12 (doze) meses.

G
R

U
P

O
 I

Item Descrição U.M.
Quantidade

Mensal
Estimada

Quantidade
Anual

Estimada

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Total
Anual

Fornecedor

01 Hospedagem de Servidores. Serviço 02 24

02
Fornecimento  de  circuito  de
transmissão  de  dados  (10
Mbps)

Circuito 08 96

03
Fornecimento  de  circuito  de
transmissão  de  dados  (50
Mbps)

Circuito 05 60

04
Fornecimento  de  circuito  de
transmissão  de  dados  (100
Mbps)

Circuito 01 12

05 Acesso à internet Mbps 250 3.000

06 Firewall (até 600 usuários) Serviço 01 12

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com característica de

compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações,

conforme o inciso III do § 3.° do art. 15 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Defensoria Pública não estará

obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitando

a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em

igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR.

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

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

DPE/AM.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obriga-

ções e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico nº ____/2018 e do Termo de Referência

nº ____/2018:

a) Fornecer ao FORNECEDOR registrado as informações necessárias à fiel execução do objeto

desta Ata.

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR

registrado durante o prazo de vigência desta Ata.
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3.2.  Caberá  ao  FORNECEDOR  registrado,  sem  prejuízo  das  demais  obrigações  e

responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico nº ____/2018 e do Termo de Referência nº

____/2018:

a) A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela assinatura do Termo de Contrato, a

qual deverá ser assinado.

b) Os serviços prestados serão executados de acordo com o edital, com a proposta vencedora da

licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

4.1. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,  poderá ser acrescido ou

suprimido até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial, obedecidas as disposições contidas no

artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço

praticado  no  mercado  a  Defensoria  Pública  convocará  o  FORNECEDOR  visando  à  negociação  para

redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR

será liberado do compromisso assumido. 

4.4. Na hipótese do parágrafo anterior, a Defensoria Pública convocará os demais fornecedores

visando igual oportunidade de negociação.

4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de

mercado observará a classificação original.

4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Defensoria Pública

poderá:

4.6.1.  Liberar  o  FORNECEDOR  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de  penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do

pedido de fornecimento.

4.6.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo

êxito  nas  negociações,  a  Defensoria  Pública  procederá  à  revogação  da  Ata  de  Registro  de  Preços,

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

5.1. Os órgãos que não participaram do procedimento licitatório, quando desejarem poderão fazer

uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas para

manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.1.1.  O  total  das  adesões  não  poderá  exceder  ao  quíntuplo  do  quantitativo  de  cada  item

registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes.
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5.1.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 100% (cem por

cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de

Preços para a DPE e órgãos/entidades participantes.

5.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE , para

que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem

de classificação.

5.3.  Caberá  ao  FORNECEDOR  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízos dos quantitativos

registrados  em  Ata,  desde  que  este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  assumidas  com  o

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

6.1 – O registro do FORNECEDOR será cancelado quando:

I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

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

praticados no mercado; ou

III. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no

art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens I, e III será formalizado por

despacho da DPE/AM, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.2. 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:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do FORNECEDOR.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA FUNDAMENTAÇÃO

7.1.  A  presente  Ata  fundamenta-se  na  Lei  Federal  n.º  10.520/2002,  Decreto  Federal  n.º

5.450/2005,  Decreto  Federal  n.º  7.892/2013,  Decreto  Estadual  n.º  34.162/2013,  vincula-se  ao  edital  e

anexos do Pregão Eletrônico nº ____/2018, constante  do processo nº_______/_____-___ bem como à

proposta de preços.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1.  O  FORNECEDOR e  seus  representantes  legais  apresentaram neste  ato  os  documentos

comprobatórios de suas condições jurídicos pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a

Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vinculada.

CLÁUSULA NONA: DA PUBLICAÇÃO 
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9.1. O Defensoria Pública obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data providenciá-

la, a publicação, em forma de extrato, do presente Ata, para ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias no Diário

Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação poderá ser:

a) Revogada, a juízo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se considerada inoportuna

ou  inconveniente  ao  interesse  público,  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

b) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer

escrito  e  devidamente  fundamentado  na  defesa  do  interesse  do  serviço  público  e  de  acordo  com  a

legislação vigente.

10.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata.

10.3. Na  contagem  dos  prazos  desta  Ata  será  excluído  o  dia  de  início  e  incluído  o  dia  do

vencimento, considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às

14h00, salvo expressa disposição em contrário.

10.4.  Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica,  n.º ____/2018, os anexos e a

proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supra citado. 

10.5. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei n.°

8.666/1993, no Decreto n.° 7.892/2013, na Lei n.° 10.520/2002, no Decreto n.° 3.555/2000 e no Decreto n.°

5.450/2005, com suas alterações.

10.6.  Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital  do Estado do Amazonas, para dirimir

quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

11.1.  O foro  para dirimir  questões decorrentes da presente Ata é da cidade de Manaus, com

expressa renúncia do FORNECEDOR a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que

seja.

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença

das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Manaus,       de                        de 2018.

Pelo DEFENSORIA PÚBLICA:

___________________________________
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Pelo FORNECEDOR:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________ 
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ANEXO X

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº ........../20...-DPE/AM

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  ..................................  celebrado  entre  o

ESTADO DO AMAZONAS,  por  intermédio da  ........  e  a

empresa  ....................................................,  na  forma

abaixo:

Aos ........ (.......) dias do mês de .....................de ........................ nesta cidade de Manaus, na

sede da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas situada  na  Rua Maceió,  nº  307  –  Bairro  Nossa

Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrita no CNPJ sob o nº ……………...,  doravante denominada

simplesmente  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  por  seu  Defensor  Público  Geral,  Dr.

………………………..., (nacionalidade, estado civil, profissão do titular do órgão que realiza a contratação),

residente e domiciliado nesta cidade, na ..................... (rua/avenida), nº portador da Cédula de Identidade nº

....................-.....  e  do  CPF nº  .........................  e  ...........................  (nome  da  firma  contratada),  adiante

designado simplesmente  CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do ...................... em ....... de ....................de ..........,

sob o nº ......................., sediada nesta cidade, na ........................, nº .......-.............................,  inscrito no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o nº .........................,  neste ato representado por seu

Representante  Legal,  o  Senhor  (nome),  (nacionalidade),  (estado  civil),  domiciliado  na  .........……..........

(rua/avenida), nº ......., portador da Cédula de Identidade nº ...............-...... e do CPF nº ......................, em

consequência do resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico de Nº ............/2018 – DPE/AM,

cuja  homologação foi  publicada no Diário  Oficial  do Estado,  edição de ..........  de ..................  2018,  às

fls. .........., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ........./20........., doravante referido por

PROCESSO,  na  presença  das  testemunhas  adiante  nominadas,  é  assinado  o  presente  TERMO  DE

CONTRATO  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES DE FORMA

INTEGRADA ATRAVÉS  DO  FORNECIMENTO  DE  CIRCUITOS  PONTO  A PONTO  ENTRE  O  DATA

CENTER  DA  CONTRATADA  E  AS  UNIDADES  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO

AMAZONAS,  COM  SAÍDA  COMPARTILHADA  PARA  A  REDE  MUNDIAL  DE  COMPUTADORES

(INTERNET),  EQUIPAMENTO  DE  CONTROLE  E  SEGURANÇA DE  DADOS  DO  TIPO  FIREWALL E

DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES COM MÁQUINAS VIRTUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei

n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços

de........................................(discriminar o serviço ou serviços), conforme a proposta datada de.....................,

constantes do  PROCESSO, e do Termo de Referência, os quais se encontram rubricados pelas partes e

passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULASEGUNDA:   DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2.1.  O  objeto  desta  licitação  deverá  ser  executado  de  acordo  com  as  especificações  e  as

condições, e nos prazos definidos no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e na Proposta de

preço.

2.2. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de instalação e ativação do link em até 30 (trinta)

dias corridos, contados da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obrigações e

responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico nº ____/2018 e do Termo de Referência nº

____/2018:

a) Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à fiel execução do objeto deste Contrato.

b) Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei

nº 8.666/93, o exato cumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência.

c) Designar, e informar à CONTRATADA, fiscal do contrato e seu substituto, mantendo tais dados atu-

alizados.

d) Permitir o acesso, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando a conformidade da

prestação dos serviços e regular a entrega dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do

contrato.

e) Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais im-

perfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas re -

paradoras devidas.

f) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

g) Fazer uso adequado dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, seguindo as instruções

constantes de seus manuais de uso.

3.2.  Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades constantes

do edital do pregão eletrônico nº ____/2018 e do Termo de Referência nº ____/2018:

a) Cumprir as exigências previstas nos itens 3, 5, 7 e 9 do Termo de Referência;

b)  Prestar os serviços com padrão de qualidade observando rigorosamente as disposições da

legislação trabalhista, e as exigências contratuais.

c) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

d) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências

da CONTRATANTE.

PE 22/2018



Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

 Fls:______
     CLDPE/AM

                   Página 55 de 60

                                                                                                                                                          

Processo n.º 20000.  004801  /2018

e)  Manter  durante  a  execução  contratual  as  condições  de  habilitação  e  de  qualificação  que

ensejaram a sua contratação.

f) Arcar com todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, tais como: salários, seguros,

benefícios, encargos sociais e previdenciários, assistência médica, e quaisquer outros, decorrentes de sua

condição de empregadora, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício.

g)  Assumir  total  responsabilidade  sobre  a  execução  dos  serviços  contratados  e  garantir  a

CONTRATANTE o ressarcimento das despesas causadas por quaisquer danos.

h) Providencias a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao

fornecimento e aos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1.  O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e de

acordo com o item 8 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1.  O adjudicatário, como condição para assinatura do presente 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  Edital,  conforme  disposto no  art.  56  da  Lei  n.º  8.666,  de  1993,  desde  que

cumpridas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES

6.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as

penalidades previstas na Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.

6.2. Advertência por escrito:

6.2.1. Será aplicada penalidade de advertência no caso de atraso no cumprimento dos prazos

para apresentação de uma solução definitiva para o problema com solução provisória,  bem como, nos

casos de atraso no encaminhamento do diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a

solução definitiva do problema.

6.3. Multa de:

6.3.1.  2% (dois  por  cento)  sobre  o  valor  global  contratado,  por  dia  de  atraso,  nos  casos  de

descumprimento  do  tempo  máximo  de  atendimento  previsto  para  chamados  referentes  à  instalação,

configuração, atualizações,  melhorias e integrações,  limitado a 5 dias.  O atraso superior  a 5 dias será

considerado como descumprimento total da obrigação punível com as sanções previstas para o caso.

6.3.2. 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor global contratado, por dia de atraso, nos

casos de descumprimento do tempo máximo de atendimento previsto para chamados referentes a falhas ou

problemas do software, ainda que este continue disponível, limitado a 3 dias. O atraso superior a 3 dias será

considerado  como  descumprimento  total  da  obrigação  punível  com  as  sanções  previstas  para  o

caso.

6.3.3. 0,25% (zero vírgula trinta por cento) sobre o valor global contratado, por hora ou fração de

hora de atraso, nos casos de descumprimento do tempo máximo de atendimento previsto para chamados
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referentes  à  indisponibilidade  do  sistema,  limitado  a  48  horas.  O  atraso  superior  a  48  horas  será

considerado como descumprimento total da obrigação punível com as sanções previstas para o caso.

6.3.4. 5% (cinco por cento) no caso de reincidência na penalidade de advertência. Na hipótese de

reincidência  por  três  vezes  na  penalidade  de  advertência  será  considerado  descumprimento  total  da

obrigação  punível  com  sanções  previstas  para  o  caso;  e.  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  global

contratado no caso de sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, o vencedor que não retirar a Nota de

Empenho, a Autorização de Fornecimento de Materiais/Serviço ou não assinar o contrato deixando, assim,

de cumprir os prazos fixados, sem prejuízo das demais sanções previstas.

6.3.5. 30% (trinta por cento) sobre o valor global contratado nos casos de inexecução total ou

parcial do objeto contratado.

6.3.6. 30% (vinte por cento) sobre o valor global contratado na hipótese de rescisão do contrato

por culpa da contratada.

6.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a DPE-

AM, por prazo não superior a cinco anos.

6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos

do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

6.6.  As  penalidades serão  obrigatoriamente  registradas,  e  no caso  de suspensão de licitar,  a

LICITANTE deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das

demais cominações legais.

6.7.  A multa  aplicada após regular  Processo  Administrativo  será descontada dos  pagamentos

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

6.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis da notificação, à autoridade

superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito.

6.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

6.10.  Em  qualquer  hipótese  de  aplicação  de  sanções  será  assegurado  à  CONTRATADA o

contraditório e ampla defesa.

6.11.  Se  a  multa  for  de  valor  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além da  perda  desta,

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 

7.1.  O presente contrato poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art.  78,

através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

8.1.  A  rescisão  determinada  por  ato  unilateral  da  CONTRATANTE acarreta  as  seguintes

consequências,  sem  prejuízo  das  sanções  pertinentes,  reconhecendo  a  CONTRATADA,  desde  já,  os

direitos de CONTRATANTE de:

1. assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu;
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2.  ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal

envolvidos na execução deste contrato;

3.  retenção  dos  créditos  decorrentes  do  contrato,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  ao

CONTRATANTE.

8.2.  A  aplicação  das  medidas  previstas  nos  itens  1  e  2  desta  cláusula  fica  a  critério  do

CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.

8.3. Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será precedido de expressa autorização do Defensor

Público Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA NONA: CESSÃO

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial, a não

ser com a prévia e expressa anuência do  CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio a ser

publicado no Diário Oficial do Estado.

9.2. O cessionário  ficará sub-rogado em todas as responsabilidades,  obrigações e direitos do

cedente.

9.3. O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e devidamente fundamentado, cabendo

à  CONTRATADA indicar  e  comprovar  as  razões de  força  maior  que  impossibilitem o  cumprimento  do

contrato.

9.4.  O  cessionário  indicado  deverá  atender  a  todas  as  exigências  relacionadas  com  a  sua

capacidade  e  idoneidade  e  preencher  todos  os  requisitos  estabelecidos  no  edital,  seus  anexos  e  na

legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA:  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA DO  DIREITO  DE  PARTICIPAR  DE  LICITAÇÃO.

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

10.1.  Caberá  a  declaração  de  suspensão temporária  do  direito  de  participar  de  licitação,  ou  do

impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou a sanção, já a

declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do

Estado,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  ocorrendo  quaisquer  das  hipóteses  previstas  na  Lei  n.º

8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10

(dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente.

10.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

10.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para contratar não

poderá ser superior a 02 (dois) anos.

10.4.  A declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  perdurará  enquanto  perdurarem  os

motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a própria autoridade que a

aplicou, após 02 (dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS RECURSOS
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11.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem

efeito suspensivo:

1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da ciência que

tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa;

2. interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da publicação

no Diário  Oficial  da  decisão  de  suspensão do  direito  de  licitar,  impedimento  de  contratar  ou  rescindir

administrativamente o contrato;

3. formular  pedido  de  reconsideração  à  autoridade  que  aplicou  a  sanção  de  declaração  de

inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação no Diário Oficial do Estado;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo

art. 65 da Lei n° 8.666/93.

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem no objeto ora contratados, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

12.3. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para o objeto contratado,

esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo

anterior.

12.4. No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e

posto no local  dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo  CONTRATANTE pelos custos de aquisição

regularmente  comprovados e monetariamente  corrigidos,  podendo caber  indenização  por  outros  danos

eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados.

12.5.  Quaisquer  tributos  ou  encargos  legais  criados,  alterados  ou  extintos,  bem  como  a

superveniência  de disposições legais,  quando ocorridas após a data  de apresentação da proposta,  de

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,

conforme o caso.

12.6. Incumbe,  obrigatoriamente,  à  CONTRATADA comunicar  ao  CONTRATANTE os  eventos

previstos  no  parágrafo  anterior  e  repassar-lhe  os  acréscimos ou  diminuição  dos  preços  do  objeto  ora

contratados,  sob pena, de no caso de redução dos valores,  ser  obrigada a indenizar  imediatamente o

CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CONTROLE

13.1. A CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, remessa de exemplares do presente

contrato  ao TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS. O  CONTRATANTE não se responsabilizará por

indenização de qualquer natureza em decorrência de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle

da Execução Orçamentária e da Administração Financeira.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOCUMENTAÇÃO

14.1.  A  CONTRATADA e  seus  representantes  legais  apresentaram neste  ato  os  documentos

comprobatórios de suas condições jurídico pessoais indispensáveis  à lavratura do presente,  inclusive a

Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vinculada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO

15.1.  O  foro  do  presente  contrato  é  o  desta  cidade  de  Manaus,  com  expressa  renúncia  da

CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PUBLICAÇÃO

16.1. O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data providenciá-la,

a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias no

Diário Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.

CLÁUSULA   DÉCIMA SETIMA  : CLÁUSULA ESSENCIAL 

17.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por

parte da  CONTRATADA,  a impossibilidade, perante o  CONTRATANTE,  de exceção de inadimplemento,

como fundamento para a unilateral  interrupção do fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos

previstos na Lei n° 8.666/93.

17.2.  A  CONTRATADA está  obrigada  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA   DÉCIMA OITAVA  : NORMAS APLICÁVEIS 

18.1.  O  Presente  Contrato  rege-se  por  toda  a  legislação  aplicável  à  espécie  e  ainda  pelas

disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se

como integrantes do presente Projeto Básico, especialmente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a

legislação referente aos Planos Econômicos do Governo Federal  que atinjam as cláusulas econômicas

deste contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando em sujeitar-se

às  estipulações,  sistemas  de  penalidades  e  demais  regras  delas  constantes,  mesmo  que  não

expressamente transcritas no presente instrumento.

De tudo,  para  constar,  foi  lavrado  o  presente  termo,  em três  vias  de  igual  teor  e  forma,  na

presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Manaus,       de                        de 2018.
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Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

Pelo CONTRATADA:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________ 
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