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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2017-SEGPLAN 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento instalação e 

configuração de Appliance (BIG-IP) para compor a solução de alta 

disponibilidade, acompanhada de atualizações e suporte pelo período de 12 (doze) 

meses. 

 

 

PARTICIPAÇÃO: Disputa Geral  
 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

 

DATA DE ABERTURA: 30/08/2017 às 08h30min 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2017-SEGPLAN 

 

Processo: 201600005005056 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento instalação e configuração de 

Appliance (BIG-IP) para compor a solução de alta disponibilidade, acompanhada de 

atualizações e suporte pelo período de 12 (doze) meses. 

Participação: Disputa Geral 

Modalidade: Pregão 

Forma: Eletrônica 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Fontes Orçamentárias: Receita Ordinária (Fonte 100) 

Data da abertura: 30/08/2017 

Horário: 08 horas e 30 minutos (Brasília/DF, UTC -03:00) 

Local de realização: www.comprasnet.go.gov.br 

Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 

e suas alterações, Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012, Lei Complementar Federal nº 123 de 

14/12/2006, Decreto Estadual nº 7.468 de 20/10/2011, Decreto Estadual nº 7.466/2011 e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

Obtenção do Edital: www.comprasnet.go.gov.br e www.segplan.go.gov.br 

Informações: (62) 3201-5785 

 

 

 

 

Janaine Paraguassú de Paula Siqueira 

Pregoeira – Portaria nº 162/2017-GAB  

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.segplan.go.gov.br/
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017–SEGPLAN 
 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

01.409.580/0001-38, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, 

por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 162/2017, torna 

público que realizará licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônica, com critério de 

julgamento de menor preço global, a ser realizada em sessão pública eletrônica através do site 

www.comprasnet.go.gov.br, conforme as disposições da Lei nº 10.520/2002, Lei Estadual nº 

17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.466/2011, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Lei nº 

8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, bem como as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

fornecimento instalação e configuração de Appliance (BIG-IP) para compor a solução de 

alta disponibilidade, acompanhada de atualizações e suporte pelo período de 12 (doze) 

meses, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência - 

Anexo I e demais disposições fixadas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. Os quantitativos do objeto deste Pregão encontram-se definidos no Termo de Referência - 

Anexo I deste Edital. 

 

1.3. Os valores de referência unitários e totais, aferidos com base em pesquisa de mercado, 

encontram-se definidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 

1.4. Deverão ser observadas as especificações completas, condições, exigências e obrigações 

estabelecidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital. 

 

1.5. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante do Edital e seus anexos e a 

descrição do objeto constante nos sites www.comprasnet.go.gov.br e www.segplan.go.gov.br, 

prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital e seus anexos. 

 

2. DO LOCAL, DATA E HORA 

 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública eletrônica, através do site 

www.comprasnet.go.gov.br, no dia 30/08/2017 a partir das 08 horas e 30 minutos, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.segplan.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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2.2. As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site 

www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre as 08h30min e 09h30min do dia 

30/08/2017. 

 

2.3. A fase competitiva de lances terá início para o lote único às 09h40min do dia 30/08/2017, 

sendo iniciado o procedimento de encerramento (conforme estabelecido no item 10.5) a partir 

das 09h50min. 

 

2.4. Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF (UTC -03:00) e dessa forma serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

2.5. Caberá à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, devendo observar rigorosamente os prazos limites (data e horário) para 

recebimento das propostas, bem como para início da sessão de disputa de preços, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

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

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido e no mesmo endereço eletrônico, 

independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário. 

 

3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 

 

3.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 

pública do Pregão, nos termos do Art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 7.468/2011. 

 

3.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a petição no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. 

 

3.3. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão encaminhados por escrito, 

à Pregoeira, Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado 

de Gestão e Planejamento, no seguinte endereço: Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico 

Teixeira, 7° andar, Ala Oeste, Setor Sul, CEP 74.015-908, Goiânia-Goiás ou via e-mail: 

cpl@segplan.go.gov.br 

 

3.3.1. Não serão aceitos eventuais pedidos de impugnação ou de esclarecimento sem a devida 

identificação e assinatura do responsável. 

 

3.4. Possíveis retificações do Edital, por iniciativas de ofício ou provocadas por eventual 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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procedência de impugnação, serão publicadas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido 

e sendo designada nova data para a realização do certame caso a modificação altere a 

formulação das propostas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

a) Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas; 

 

b) Que atendam as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

 

c) Que possuam o Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Cadastro Unificado 

de Fornecedores do Estado – CADFOR ou outro certificado de registro cadastral que atenda 

aos requisitos previstos na legislação geral;  

 

d) Que estejam previamente credenciadas no ComprasNet.GO; e 

 

4.1.1. O CRC, emitido pelo CADFOR, poderá ser impresso pelo pregoeiro para averiguação da 

sua conformidade com as exigências do edital e caso ele apresente “status irregular” será 

assegurado à licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria 

sessão. 

 

4.2. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital. 

 

4.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. A SEGPLAN não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

4.4. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 

4.5. Não poderão participar deste Pregão: 

 

a) Empresa suspensa perante o CADFOR, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

b) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 

c) Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Goiás, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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d) Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, 

da Lei nº 9.605/98; 

 

e) Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

 

f) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

g) Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; e 

 

h) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, incorporação, concurso de credores ou em 

liquidação. 

 

i) Empresa cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa 

licitante; 
 

4.5.1. Também não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, da execução dos 

serviços e do fornecimento de bens a eles necessários, conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 

8.666/93: 

 

a) O autor do Termo de Referência, pessoa física ou jurídica; e 

 

b) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade Contratante ou responsável pela licitação. 

 

4.5.1.1. Considera-se participação indireta, para fins do disposto no subitem 4.5.1, a existência 

de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre 

o autor do Termo de Referência e a Licitante, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços 

a estes necessários. 

 

4.5.1.2. O disposto no item 4.5.1 aplica-se também aos membros da Comissão de Licitação, ao 

Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 

 

5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, FAVORECIDO E SIMPLIFICADO 

CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

5.1. Em cumprimento às disposições da Lei Complementar nº 123/2006, serão assegurados os 

seguintes benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

 

a) Preferência de contratação às Microempresas e Empresas e Pequeno Porte para os itens 

destinados à disputa geral, conforme o subitem 10.7 deste Edital;  

 



 
 
 

 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
NÚCLEO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA 

7 

________________________________________________________________ 

Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças 

Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística 

Palácio Pedro Ludovico Teixeira-Rua 82 nº 400, 7º andar, Setor Sul, Fone (62) 3201-5785 

                                              74015-908 – GOIÂNIA-GO                                  JPPS 

b) Prazo para regularização de restrição na comprovação da regularidade fiscal na forma do 

item 13.5.2 deste Edital, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

5.2. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo 3º da 

referida Lei. 

 

5.3. Para usufruir dos benefícios, a licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá declarar-se como tal no início ao efetuar seu credenciamento. Caso 

venha a lograr-se vencedora, deverá comprovar tal condição.  
 

5.4. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como microempresa ou 

empresa de pequeno porte. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo 

sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa 

condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

5.5. A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando 

solicitada implicará na abertura de processo administrativo e a consequente aplicação das 

sanções cabíveis. 

 

6. DO CADASTRAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET.GO 

 

6.1. Os interessados não cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – 

CADFOR deverão providenciar seu cadastramento no site www.comprasnet.go.gov.br bem 

como providenciar o envio de toda a documentação exigida, até o 5º (quinto) dia útil anterior à 

data prevista para o registro das propostas, nos termos da Instrução Normativa nº 004/2011-

GS/SEGPLAN. 

 

6.1.1. Não havendo pendências documentais, o CADFOR homologará o cadastro no prazo de 

até 04 (quatro) dias úteis consecutivos, contados do recebimento da documentação completa, 

excluindo-se o dia de entrega e vencendo os prazos apenas nos dias em que houver expediente 

regular e integral na SEGPLAN. 

 

6.1.2. O simples pré-cadastro no site www.comprasnet.go.gov.br não dará direito à licitante de 

credenciar-se no sistema, em razão do bloqueio inicial do login e senha cadastrados. O 

CADFOR só realizará o desbloqueio do login e senha após a homologação do cadastro, cujo 

registro passará a ter status “homologado”. 

 

6.2. Informações complementares para cadastro no CADFOR poderão ser obtidas através dos 

telefones (62) 3201-6576 e (62) 3201-6625. 

 

6.3. Os interessados poderão se valer do SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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Fornecedores da Administração Federal ou de outros cadastros que atendam aos requisitos 

previstos na legislação geral. Neste caso, deverão solicitar ao CADFOR seu cadastramento 

simplificado – apresentado o respectivo certificado de registro cadastral devidamente regular – 

e estarão dispensados de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, e 

seu registro passará a ter status “credenciado”. 

 

6.4. Se a licitante que optar pelo cadastramento simplificado lograr-se vencedor do certame, 

deverá o mesmo providenciar a sua inscrição completa no CADFOR, como condição 

obrigatória para a contratação. 

 

6.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à SEGPLAN responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.6. Caberá à licitante comunicar imediatamente o provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

7.1. É condição obrigatória para a participação neste Pregão que o interessado esteja cadastrado 

no CADFOR e que realize o credenciamento no sistema eletrônico provido pela Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN) no endereço eletrônico 

www.comprasnet.go.gov.br. 

 

7.2. O credenciamento dar-se-á de forma exclusivamente eletrônica por meio da atribuição de 

chave de identificação (login) e senha individual, pessoal e intransferível, para acesso ao 

sistema eletrônico no site www.comprasnet.go.gov.br, ficando o interessado responsável por 

todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências. 

 

7.3. O credenciamento só poderá ser realizado por licitantes cujo cadastro no CADFOR estejam 

na situação “homologado” ou “credenciado” (conforme item 6.3, nos termos do art. 5º e seus 

parágrafos do Decreto Estadual nº 7.425/11. 

 

7.4. O credenciamento implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante 

legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das operações inerentes a este 

Pregão Eletrônico. 

 

7.5. Informações complementares para operação no sistema eletrônico poderão ser obtidas por 

meio do telefone (62) 3201-6515. 

 

8. DO REGISTRO ELETRÔNICO DE PROPOSTAS 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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8.1. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes registrarão suas propostas. Só será aceita 

uma proposta para cada licitante e, ao término do prazo estipulado para a fase de registro de 

propostas, o sistema automaticamente bloqueará o envio de novas propostas.  

 

8.2. As propostas deverão ser registradas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e 

hora estabelecidas neste Edital, indicando-se o VALOR UNITÁRIO DE TODOS OS ITENS 

QUE COMPÕE O LOTE ÚNICO. ENTRETANTO, A DISPUTA NA FASE DE LANCES 

SERÁ FEITA PELO VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO. 

 

8.3. O sistema ComprasNet possibilita à licitante a exclusão ou alteração da proposta dentro do 

prazo estipulado no item 2 deste Edital. Ao término desse prazo, não haverá possibilidade de 

exclusão ou alteração das propostas. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Após o término da fase de registro eletrônico de propostas, o Pregoeiro verificará as 

propostas eletrônicas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

9.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

10. DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

10.1. No horário previsto no item 2.3 será dado início à fase de lances. 

 

10.2. Todas as licitantes poderão oferecer lances sucessivos pelo VALOR TOTAL DO LOTE, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

10.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

pelo sistema. O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores 

aos anteriormente apresentados pela mesma licitante. 

 

10.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado no sistema em primeiro lugar. 

 

10.5. A fase de lances terá duas etapas: 

 

a) A primeira, com tempo de duração definido no item 2.3, será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema às licitantes; 

 

b) Na segunda etapa será adotada a seguinte metodologia: após o aviso de fechamento iminente 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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dos lances citado no item acima, transcorrerá o tempo de 1 (um) minuto, prorrogado sempre 

que houver novo lance, contado mais 1 (um) minuto a partir de cada lance, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

 

10.6. Após encerradas as operações referidas no subitem 10.5, o sistema ficará impedido de 

receber novos lances. 

 

10.7. Encerrada a etapa de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que 

detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos art. 6º, § 2º, da 

Lei Estadual n° 17.928/2012, o sistema averiguará se houve empate, considerando-se empate 

quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será 

assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte.  

 

10.7.1. Observado o disposto no subitem 10.7, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

 

I.  A microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o 

objeto licitado em seu favor; 

 

II.  O direito de preferência previsto no inciso I. será exercido, sob pena de preclusão, após o 

encerramento da rodada de lances, devendo ser apresentada nova proposta no prazo máximo de 

05 (cinco) minutos para o lote em situação de empate; 

 

III.  No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no inciso I; 

 

IV.  Na hipótese da não contratação da microempresa, empresa de pequeno porte com base no 

inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de 

empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

10.7.2. O próprio sistema se encarregará de convocar a primeira empresa para novo lance e 

cronometrar o prazo de 05 (cinco) minutos, conforme definido no art. 6º, § 4°, II, "a", da Lei 

Estadual n° 17.928/2012. 

 

10.7.3. Não ocorrendo o lance, o sistema convocará a próxima microempresa ou empresa de 

pequeno porte empatada para o exercício do mesmo direito, e assim, sucessivamente, até a 

ocorrência de um lance ou a desistência de todas as licitantes aptas a usufruir o benefício. 

Definido o novo vencedor ou mantido o lance originalmente vencedor, a sessão do Pregão 

transcorrerá sem alterações. 
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10.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.7, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.  
 

10.9. Somente se aplicará o procedimento previsto no subitem 10.7 quando a melhor oferta 

(após a fase de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte.  

 

10.10. Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 

apresentada para efeito da classificação final. 

 

10.11. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, bem como 

decidir sua aceitação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

 

10.12. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

10.13. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo 

por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

10.14. Durante o transcurso da sessão pública eletrônica, os licitantes serão informados, em 

tempo real, as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance 

registrado apresentado pelas licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

10.15. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, 

quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

10.16. Da sessão pública do Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível 

para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br.  

 

10.17. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado nos sites 

www.comprasnet.go.gov.br e www.segplan.go.gov.br. 

 

10.18. Se houver empate, no caso de todas licitantes desistirem da fase de lances e se negarem 

a negociar com o Pregoeiro, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios, nessa 

ordem: 

 

a) O disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993; e 

 

b) Sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.segplan.go.gov.br/
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10.19. Quando nenhuma das licitantes apresentar proposta válida, isto é, forem desclassificadas, 

a licitação será declarada fracassada. 

 

10.20. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá, mediante 

publicação de novo Aviso de Licitação, fixar aos licitantes prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de outras propostas nos termos do Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

11. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

11.1. Após o encerramento da fase de lances, o licitante melhor classificado deverá apresentar 

a proposta comercial atualizada de acordo com o último lance ofertado, bem como todos os 

documentos de habilitação exigidos no item 13 deste Edital, sob pena de desclassificação. 

 

11.2. As propostas deverão atender todas as especificações exigidas no Termo de Referência 

anexo deste Edital. 

 

11.3. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

11.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

11.5. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

11.6. Os preços cotados pela licitante devem refletir os de mercado no momento do certame. 

 

11.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 

de acréscimos, a esse ou qualquer outro título. 

 

11.8. A proposta deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

 

a) nome da empresa, CNPJ, endereço, fone/fax, n.º da conta corrente, Banco, n.º da 

agência, nome do responsável que assinará o contrato; 

 

b) para empresas estabelecidas em Goiás, deverá ser informado na Proposta se a empresa 

é contribuinte de ICMS e se é optante do SIMPLES 

 

c) n.º do Pregão; nº dos itens que compõe o lote único; 
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d) preço em Real, unitário e total, com no máximo duas casas decimais, no qual deverão 

estar inclusas todas as despesas que influam nos custos. No caso de divergência entre o 

valor numérico e o por extenso, prevalecerá esse último. O preço apresentado deverá 

ser aquele resultante da fase de lances e/ou negociação como(a) Pregoeiro(a); 

 

e) descrição do objeto ofertado, com a quantidade licitada;  

 

f) prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade será esse considerado; 

 

g) prazo de garantia dos itens que compõe o lote único; 

 

h) data e assinatura do responsável. 

 

 

11.8.1 - A proposta comercial deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

 

a) prova de enquadramento com Microempresa ou Empresa de Pequeno porte. Será aceito para 

este fim certidão que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial ou, 

alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada 

no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional. 
 

b) Cópia (autenticada) do documento de identificação e do comprovante de endereço do 

responsável que assinará o contrato e eventual procuração. 

 

11.9. Caso julgue necessário, o pregoeiro encaminhará a proposta comercial ao servidor que 

elaborou o Termo de Referência, para análise quanto a aceitabilidade da proposta frente às 

especificações técnicas descritas no edital.  
  

11.10. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar as informações prestadas pelo licitante em sua 

proposta e em eventuais documentos a ela anexados, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente na proposta. 

 

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.1. O critério de julgamento é baseado no MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

12.2. Considerar-se-á vencedora aquela licitante que: 

 

a) Tiver ofertado o menor preço, aferido após a fase de lances e aplicação dos critérios de 

desempate da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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b) Cuja proposta tiver sido aceita e estiver de acordo com as especificações e exigências deste 

Edital e seus anexos;  

 

c) For devidamente habilitada após apreciação da documentação. 

 

12.3. Declarado o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 

da primeira oferta classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 

12.4. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade da proposta de menor 

preço com as exigências do Edital. 

 

12.5. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando 

o seu preço compatível com os praticados no mercado, poderá ela ser aceita, devendo o 

Pregoeiro negociar, visando a obter preço melhor. 

 

12.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é a licitante detentora 

da melhor oferta. 

 

12.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

12.8. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante 

detentora da melhor oferta desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro deverá 

restabelecer a etapa de lances (Art. 20-A da Lei Estadual nº 17.928/2012). 

 

12.9. No julgamento da proposta, o próprio Pregoeiro poderá, justificadamente, sanar erros e/ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 

de classificação. 

 

12.10. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos do quadro da SEGPLAN ou, ainda, de 

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

 

12.11. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus anexos; 

 

b) Com valor superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles que não tenham conseguido demonstrar sua viabilidade por meio 

de documentação que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e de que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da licitação; e 

 

c) Apresentarem propostas alternativas tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de 

vantagem baseada nas propostas das demais licitantes; 

 

12.12. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha ter demonstrada sua viabilidade 
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por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 

coerentes com os de mercado. 

 

12.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão efetuadas diligências na forma do § 3º do artigo 43 da 

Lei 8.666/93 para efeito de comprovação da exequibilidade, podendo ser adotados, dentre 

outros, os seguintes procedimentos:  

 

a) Questionamento ao licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação 

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

b) Pesquisa em órgãos públicos ou empresas privadas;  

 

c) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha ou tenha celebrado com a 

Administração ou com a iniciativa privada;  

 

d) Pesquisa de preço no mercado;  

 

e) Verificação de notas fiscais de outros fornecimentos executados pelo proponente;  

 

f) Estudos setoriais; 

 

g) Consulta às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;  

 

h) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 

proponente disponha para a execução do objeto; e 

 

i) Demais diligências que porventura se fizerem necessárias. 

 

12.14. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar provas ou indícios que 

fundamentem a suspeita.  

 

12.15. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no site 

www.comprasnet.go.gov.br. 

 

13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

13.1. Para habilitar-se na presente licitação o interessado deverá apresentar a documentação 

relativa a: 
 

a) Habilitação jurídica; 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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b) Qualificação técnica; 

c) Qualificação econômico-financeira; 

d) Regularidade fiscal e trabalhista; e 

e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

 

13.2. A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 
 

a) Cédula de identidade, em se tratando de pessoa física; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado(s) no registro 

competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação. No caso de 

sociedade por ações e demais sociedades que elejam seus administradores em atos apartados, 

deverão ser apresentados tais documentos, devidamente registrados no registro competente; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

e) Decreto de autorização de funcionamento, quando a atividade a ser desempenhada pela 

sociedade assim o exigir; 

f) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir; e 

g) Quando o Licitante for representado por Procurador: Instrumento Público ou Particular de 

Mandato (Procuração), outorgando expressamente poderes para se manifestar pelo Licitante, 

dar declarações, receber intimação, interpor e renunciar recurso, assim como praticar todos os 

demais atos pertinentes à licitação. 

 

13.3. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a) Comprovação de aptidão da empresa licitante (capacitação técnico-operacional) e dos 

responsáveis técnicos que se responsabilizarão pela execução dos serviços, para desempenho 

da atividade objeto desta licitação, nos termos do inciso II, do art. 30, da Lei Federal nº 

8.666/93, assim exigida. 

 

b) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante forneceu, instalou e configurou os produtos e serviços compatíveis 

( Appliance (BIG-IP) para compor a solução de alta disponibilidade,) com o lote em questão, 

nas especificações descritas no Termo de Referência bem como nas condições comerciais, 

devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante, ou qualquer outra forma 



 
 
 

 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
NÚCLEO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA 

17 

________________________________________________________________ 

Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças 

Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística 

Palácio Pedro Ludovico Teixeira-Rua 82 nº 400, 7º andar, Setor Sul, Fone (62) 3201-5785 

                                              74015-908 – GOIÂNIA-GO                                  JPPS 

de que a SEGPLAN-GO possa valer-se para manter contato com a empresa declarante, 

comprovando obrigatoriamente em cada um dos atestados apresentados. 

 

13.4. A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

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

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

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

índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. 

A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita através de no mínimo um dos 

seguintes índices contábeis maior ou igual a 1: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙𝑎𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑁ã𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑁ã𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

13.4.1.2. A licitante que não tenha apresentado o balanço, para a consecução do CRC, deverá 

também apresentá-lo para análise. 

 

13.4.1.3. Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou 

locação de materiais, não será exigida de microempresa ou empresa de pequeno porte a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, nos termos do art. 2-A do 

Decreto Estadual n.º 7.466/2011. 

 

13.4.2. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, emitida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

13.5. A regularidade fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

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

Fazenda; 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio 

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

 

c) Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas à: 
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I. Seguridade Social - INSS; 

 

II. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

III. Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União); 

 

IV. Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Certidão de Débito em Dívida 

Ativa); 

 

V.  Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante (Tributos Mobiliários); 

 

VI.  Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa); e 

 

VII.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, com a finalidade de aferir a 

adimplência ou inadimplência das empresas perante à Justiça do Trabalho, por força da Lei nº 

12.440/11. 

 

13.5.1. Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a 

execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista 

deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de seu Despacho 

"AG" n° 001930/2008). 

 

13.5.2. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Art. 43, § 1º 

da Lei Complementar n° 123/2006, 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, prorrogável por igual 

período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. 

 

13.5.3. O tratamento diferenciado previsto no item 13.5.2 somente será concedido se as 

microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a documentação 

fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição. 

 

13.5.4. O motivo da irregularidade fiscal será registrado pelo Pregoeiro em ata, com a indicação 

do documento necessário para comprovar a regularização. 

 

13.5.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto estabelecido, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n° 

8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, verificado o atendimento das condições de sua habilitação, para a assinatura 

do contrato. 
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13.6. Para efeito de habilitação será exigido ainda do licitante a apresentação de Declaração de 

que cumpre o Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, para fins de atestação deque não possui 

em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos que exerçam trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 (dezesseis) anos, 

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

13.7. O licitante melhor classificado poderá deixar de apresentar a documentação relativa à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, 

mediante a comprovação da regularidade por meio de um dos seguintes registros cadastrais: 

 

a) Certificado de registro cadastral emitido pelo CADFOR - Cadastro Unificado de 

Fornecedores do Estado de Goiás; 

 

b) Certificado de registro cadastral emitido pelo SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores da Administração Pública Federal; e 

 

c) Outro certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral, 

conforme dispõe o Art. 13, § 1º, do Decreto Estadual n° 7.468/2011. 

 

13.8. O licitante vencedor que se valer de outros cadastros para participar do Pregão deverá 

providenciar sua inscrição junto ao CADFOR, como condição obrigatória para a sua 

contratação, conforme dispõe o Art. 13, § 2º, do Decreto Estadual n° 7.468/2011. 

 

13.9. Será assegurado à licitante o direito de apresentar a documentação não abrangida ou que 

estejam vencidas no CRC do CADFOR ou de outro cadastro utilizado, ao final da sessão. 

 

13.10. Os documentos extraídos da INTERNET terão suas autenticidades conferidas pela 

Equipe de Apoio do Pregoeiro perante o site correspondente. 

 

13.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

 

13.12. Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, esse será considerado como 

de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

 

13.13. Será inabilitada a licitante que não comprovar as exigências de habilitação estabelecidas 

neste Edital. 

 

14. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

14.1. Ao final da fase de lances a licitante detentora da melhor oferta deverá enviar, através do 

e-mail cpl@segplan.go.gov.br, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a proposta comercial 

mailto:cpl@segplan.go.gov.br
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atualizada, conforme orientações contidas no item 11.10 deste edital, bem como todos os 

documentos de habilitação exigidos no Edital e seus anexos. Esse prazo poderá ser prorrogado 

a critério do Pregoeiro. 

 

14.2. O prazo definido no item acima poderá ser prorrogado pelo pregoeiro. 

 

14.3. Após o envio dos documentos, a licitante deverá confirmar o recebimento dos documentos 

no Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística, por meio dos telefones (62)3201-

5785 ou (62)3201-5795. 

 

14.4. Após a análise da documentação, caso o licitante que apresentou a melhor oferta seja 

declarado vencedor, será exigido o encaminhamento dos documentos originais ou cópia 

autenticada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a decisão do pregoeiro em declarar 

o licitante vencedor. 

 

14.5. Os documentos originais referentes à Proposta Comercial e aos Documentos de 

Habilitação deverão ser enviados em envelope fechado e lacrado, o qual deverá conter os 

dizeres abaixo descritos, no seguinte endereço: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

– Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 

7° andar, Ala Leste, Rua 82, n° 400, Setor Sul, CEP 74.015-908, Goiânia– Goiás.  

 

PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017-SEGPLAN 

(Razão Social da licitante e CNPJ) 

 

14.6. O envelope deverá ser entregue diretamente ao Pregoeiro ou aos membros da Equipe de 

Apoio, no endereço citado acima. O Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística 

não se responsabiliza por documentos entregues em outros setores desta Secretaria. Não caberá 

à licitante questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada pra qualquer 

outra pessoa. 

 

14.7. O licitante que abandonar o certame deixando de enviar a documentação indicada, quando 

declarado vencedor, será desclassificado e se sujeitará às sanções previstas neste Edital.  

 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

15.1. Declarada a vencedora, será aberto prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

 

15.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
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que a licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  
 

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do direito 

de recurso. 

 

15.4. À licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação das razões do mesmo, através de formulário próprio do sistema 

eletrônico do site www.comprasnet.go.gov.br, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contrarrazões, se quiserem, através de formulário próprio do sistema 

eletrônico, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do 

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

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

15.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos 

do presente processo licitatório franqueada aos interessados. 

 

15.6. Não serão conhecidas as intenções de recursos, razões e contrarrazões, interpostos após 

os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, correios ou 

entregues pessoalmente. 

 

15.7. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo para o item que disser 

respeito. 

 

15.8. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para 

apreciá-los serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo este 

prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se 

dará apenas se o pregoeiro, justificadamente, não reformar sua decisão. 

 

15.9. A autoridade competente terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso, 

podendo esse prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado. 

 

15.10. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

15.11. A decisão do recurso será divulgada no site www.comprasnet.go.gov.br. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro à licitante vencedora do lote, salvo 

quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 

homologação. 

 

16.2. A homologação da presente licitação compete ao Secretário de Gestão e Planejamento. 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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17. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

 

17.1. Homologada a licitação será emitida Nota de Empenho em favor da licitante vencedora, 

que será convocado para assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua 

convocação (que poderá ser realizada via fax, correio ou e-mail), podendo esse prazo ser 

prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado, nos termos do 

art. 64, §1º, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

17.2. A licitante vencedora que se valer de outros cadastros para participar deste Pregão 

Eletrônico deverá providenciar sua inscrição no Cadastro de Fornecedores – CADFOR, com a 

entrega dos documentos solicitados pelo setor competente como condição obrigatória para a 

sua contratação, e entregar o consequente Certificado de Registro Cadastral – CRC, no mesmo 

prazo para assinatura do contrato, nos termos do item 17.1 deste Edital. 

 

17.3. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular ou não 

assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, cumpridas as exigências habilitatórias, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 

aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, nos 

termos do art. 64, §2º, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

17.4. Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada, 

deverá a Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado 

inicialmente. 

 

17.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o termo do contrato / retirar a nota de 

empenho caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 

penalidades previstas em lei, exceção feita às licitantes que se negarem a aceitar a contratação 

fora da validade de suas propostas. 

 

17.6. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, a licitante 

vencedor deverá manter as condições de habilitação. Se, por ocasião da assinatura do contrato 

e/ou emissão da nota de empenho, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 

perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e a Fazenda Estadual, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

 

17.7. No momento da contratação e durante a vigência do ajuste, sempre que a Administração 

o requerer, a Contratada deverá apresentar relação de todos os sócios que compõem seu quadro 

social. 
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18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

18.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura, a eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.  

 

18.2. O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 48 

(quarenta e oito) meses, em consonância com o artigo 57, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

19. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

19.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da 

apresentação da proposta. Após este período será utilizado o índice IPCA para reajustamento 

de preços. 

 

20. DO PAGAMENTO 

 

20.1. Após a entrega e execução dos serviços, a Contratada deverá protocolizar a Nota 

Fiscal/Fatura correspondente na Superintendência Central de Tecnologia da Informação da 

Segplan. 

 

20.2. Deverá ser indicado, no corpo da Nota Fiscal ou Fatura, o número do processo de 

contratação da SEGPLAN a que se refere, para facilitar a remessa do documento para atestação 

pelo Gestor. 

 

20.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação 

pela contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente. 

O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à emissão do Aceite da Solução.  

 

20.4. Os pagamentos somente serão efetivados por meio de crédito em conta corrente da 

Contratada na Caixa Econômica Federal – CEF, que é a Instituição Bancária contratada 

pelo Estado de Goiás para centralizar a sua movimentação financeira, nos termos do art. 

4º da Lei Estadual n.º 18.364, de 10 de janeiro de 2014. 

 

20.5. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo 

para pagamento estipulado no item 20.3 passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação. 

 

20.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto perdurar pendência em relação 

à parcela correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

20.7. Caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a SEGPLAN efetuará as devidas retenções 

nos pagamentos. 
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20.8. Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para o mesmo, a CONTRATADA fará jus à compensação financeira devida, 

desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da 

parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte 

fórmula: 

EM = N x Vp x (I / 365) onde: 

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do 

efetivo pagamento; 

Vp = Valor da parcela em atraso; 

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.  

 

20.9. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da 

apresentação da proposta. Após este período será utilizado o índice IPCA para reajustamento 

de preços. 

 

20.10. Para a emissão da Nota Fiscal/Fatura, o número do CNPJ da SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO é 02.476.034/0001-82. 

 

21. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

21.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá, neste exercício, à conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
 

NATUREZA DE DESPESA  

Descrição Código Denominação 

Und. Orçamentária 2704 Superintendência Executiva de Gestão 

Função 04 Administração 

Subfunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 

Programa 1025 Programa Modernização da Gestão Pública 

Ação 2118 Modernização da Infraestrutura Tecnológica 

Grupo de Despesa 03 Outras Despesas Correntes 

Fonte 100 Receitas Ordinárias 

 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
 

NATUREZA DE DESPESA  

Descrição Código Denominação 

Und. Orçamentária 2704 Superintendência Executiva de Gestão 
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Função 04 Administração 

Subfunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 

Programa 1025 Programa Modernização da Gestão Pública 

Ação 2118 Modernização da Infraestrutura Tecnológica 

Grupo de Despesa 04 Investimentos 

Fonte 100 Receitas Ordinárias 

 

21.2. Para o exercício subsequente serão alocados recursos em dotação orçamentária própria 

para o custeio dessa despesa. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

22.1. A aplicação de sanções aos licitantes e contratados obedecerá às disposições dos artigos 

77 a 83 da Lei Estadual nº 17.928/2012 e dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993. 

 

22.2. Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, por prazo 

não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do  Cadastro  de Fornecedores, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais, 

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.  

 

22.2.1. À licitante que cometer fraude fiscal, apresentar documento falso, fizer declaração falsa, 

comportar-se de modo inidôneo, não assinar o contrato no prazo estabelecido, deixar de 

entregar a documentação exigida no certame ou não mantiver a proposta poderá ser aplicada 

multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação. 

 

22.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido ao fornecedor o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no 

sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

 

23.2. A licitante será responsável 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. 

 

23.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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23.4. As licitantes deverão acessar diariamente o site www.comprasnet.go.gov.br a fim de 

tomar ciência dos comunicados de eventuais alterações no Edital e informações sobre o 

andamento da realização da sessão do Pregão. 

 

23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

23.6. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 

irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como não importem em 

vantagem a uma ou mais licitantes em detrimento das demais.  

 

23.7. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 

aferição do preço ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

23.8. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões em até 25% (vinte 

e cinco) por cento, sobre o valor contratado, conforme previsto no art. 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

23.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

23.10. Caberá à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

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

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

23.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na SEGPLAN. 

 

23.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato ou da execução do objeto licitado. 

 

23.13. A empresa Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato e execução do 

objeto licitado, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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23.14. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora 

licitado. 

 

23.15. A SEGPLAN reserva-se o direito de alterar as condições deste Edital e reabrir prazo para 

apresentação de propostas, quando a alteração afetar a formulação da proposta. 

 

23.16. Ao Secretário de Gestão e Planejamento compete anular este Pregão por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno 

ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

23.17. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

 

23.18. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato, levando-se em consideração o que 

dispõe o parágrafo único do art. 59 da lei nº 8.666/93. 

 

23.19. Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

SEGPLAN comunicará os fatos verificados à Procuradoria Geral do Estado – PGE e ao 

Ministério Público Estadual, para as providências devidas. 

 

23.20. Para as questões resultantes deste instrumento, fica eleito o foro de Goiânia-GO, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. 

 

24. DOS ANEXOS  

 

24.1. São partes integrantes deste Edital, os anexos seguintes: 

 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Minuta do Contrato 

Goiânia-GO, 17 de agosto de 2017. 

 

 

Janaine Paraguassú de Paula Siqueira 

Pregoeira – Portaria nº 162/2017-GAB 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO Nº ________/20____ 

 

 
CONTRATO PARA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E 

CONFIGURAÇÃO DE APPLIANCE (BIG-IP) PARA 
COMPOR A SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE, 

ACOMPANHADA DE ATUALIZAÇÕES E SUPORTE 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO 

E PLANEJAMENTO E A EMPRESA _________. 

 
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

01.409.580/0001-38, neste ato representado nos termos do § 2° do art. 47 da Lei Complementar n° 

58/2006, alterada pela Lei Complementar n° 106/2006, pelo Procurador do Estado, nomeado pelo 
Decreto de 17/03/2016 publicado no Diário Oficial n° 22289 de 21/03/2016, DR. LUIZ CESAR 

KIMURA, inscrito no CPF sob o nº 165.558.188-08 e na OAB/GO sob o nº 19649, residente e 

domiciliado nesta Capital, com a interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob o nº 02.476.034/0001-82, com 
sede na Rua 82, nº 400, 7º andar, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, nesta capital, ora 

representada por seu titular JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA, brasileiro, 

divorciado, residente e domiciliado nesta capital, Cédula de Identidade nº MG-5.452.371 – SSP/MG e 
no CPF sob o nº 007.306.496-36, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE e a empresa _____, inscrita sob o CNPJ nº ____, estabelecida na ___, 

neste ato representada pelo (a) Sr.(a) __________residente e domiciliado _____, portador RG nº _____, 
inscrito no CPF nº _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente 

contrato  para a prestação de serviços, mediante Processo Administrativo nº 201600005005056, de 

07/07/2016 e Pregão Eletrônico nº ____/20___, estando as partes sujeitas aos preceitos das Leis Federais 

8.666/1993, 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores e Lei Estadual 
nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento instalação e configuração de Appliance 
(BIG-IP) para compor a solução de alta disponibilidade, acompanhada de atualizações e suporte pelo 

período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Superintendência de Tecnologia da 

Informação da SEGPLAN. 

 
1.2. Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Licitação, o Termo de 

Referência e a Proposta da CONTRATADA, seus Anexos e demais elementos constantes do referido 

processo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA 

 

2.1.  SOLUÇÃO DE HARDWARE: 
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2.1.1. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso e 

acondicionado adequadamente em caixa lacrada de fábrica, 
de forma a propiciar completa segurança durante o transporte; 

2.1.2. É equipamento do tipo appliance, possui altura de, no máximo, 2U, deve ser instalado em rack 

de 19” e vem acompanhado do kit de instalação; 
2.1.3. Processador quad core; 

2.1.4. Possui quantidade total de memória (RAM) de, no mínimo, 32 GB (Trinta e Dois Gigabytes); 

2.1.5. Possui placa dedicada a tratar tráfego SSL; 

2.1.6. Possui placa dedicada para realizar proteção de ataques DDoS; 
2.1.7. Possui, no mínimo, 1 (um) disco SSD com 400GB de espaço de armazenamento; 

2.1.8. Possui fonte AC com tensão de entrada 90-240VAC, bi-volt automática; 

2.1.9. Possui fontes AC redundantes com tensão de entrada 90-240VAC, bi-volt automática, sendo 
que o equipamento continua totalmente operacional no caso de falha de uma das fontes; 

2.1.10. Possui fontes hot swappable; 

2.1.11. Mínimo de 01 (uma) interface serial para configuração através de CLI (Command Line 
Interface) para cada appliance; 

2.1.12. Possui 1 (uma) interface Ethernet RJ-45 autosense (10/100/1000 Mbps) para gerenciamento out-

of-band; 

2.1.13. Possui, no mínimo, 4 (quatro) interfaces Gigabit Ethernet 1000BASE-T (10/100/1000 Ethernet 
Coopper) suficientes para o funcionamento em redundância (alta disponibilidade), interligado a outro 

equipamento do mesmo tipo; 

2.1.14. Possui, no mínimo, 8 (oito) slots para colocação de SFPs+ com interface 10 (Dez) Gigabit em 
fibra SR ou LR 

2.1.15. Garantir que a solução oferecida suporte Spanning-Tree (802.1D), Fast Spanning-Tree (802.1w, 

802.1t) e Multi Spanning-Tree (802.1s); 

2.1.16. Possuir suporte a espelhamento de portas (port mirroring) 
2.1.17. Deve possuir suporte a Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

2.1.18. Deve ser possível enviar, pelo menos, as seguintes informações via LLDP: Port ID, TTL, Port 

Description, System Name, System Description, Management Address, Port VLAN ID, Port and 
Protocol VLAN ID, VLAN Name, Protocol Identity, Link Aggregation, Maximum Frame Size; 

2.1.19. Possui painel de LCD frontal; 

2.1.20. Temperatura de operação de 0o a 40oC; 
2.1.21. Possui, no mínimo, as seguintes Certificações: 

2.1.22. ANSI/UL 60950-1-2011; 

2.1.23. CSA 60950-1-07, including Amendment 1:2011; 

2.1.24. Low Voltage Directive 2006/95/EC; 
2.1.25. CB Scheme; 

2.1.26. EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011; 

2.1.27. IEC 60950-1:2005, A1:2009; 
2.1.28. USA FCC Class A; 

2.1.29. O hardware deve permitir o encapsulamento, em camada 3, do tráfego entre o balanceador e o 

servidor para tráfego IPv4 e IPv6, quando o balanceamento é realizado apenas em direção ao servidor, 
onde a resposta do servidor real é enviada diretamente ao cliente; 

2.1.30. A solução deve fazer compressão em hardware para não onerar o sistema e não prejudicar a 

análise de segurança em camada 7; 

2.1.31. Possui capacidade para operar, no mínimo, 20Gbps de tráfego na camada 7; 
2.1.32. Possui capacidade para operar, no mínimo, 40Gbps de tráfego na camada 4; 
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2.1.33. Possui capacidade de operar, no mínimo, 25000 TPS de tráfego SSL com chaves de 2048 bits; 

2.1.34. Possui capacidade de operar, no mínimo, 18Gbps de tráfego SSL; 
2.1.35. Possui capacidade de comprimir, no mínimo, 18Gbps do tráfego HTTP; 

2.1.36. Possui capacidade de operar, no mínimo, 1.6M requisições na camada 7; 

2.1.37. Possui capacidade de operar, no mínimo, 775k conexões por segundo na camada  
2.1.38. Possui capacidade de operar, no mínimo, 40M SYN cookies por segundo; 

2.1.39. Possui capacidade de operar, no mínimo, 24M conexões concorrentes; 

2.1.40. O hardware deverá permitir e suportar todas as aplicações comuns de um Switch Layer 7, como:  

2.1.41. Server Load-Balancing; 
2.1.42. Server Load-Balancing; 

2.1.43. Firewall Load-Balancing; 

2.1.44. Proxy Load-Balancing; 
2.1.45. Suportar e garantir a instalação em ambiente de alta disponibilidade; 

2.1.46. Assegurar que a solução deverá ser capaz de trabalhar no modo Ativo/Standby, com 

equipamento da mesma marca e modelo; 
2.1.47. Fornecer uma solução que opere no modo Ativo/Ativo, mantendo o status das conexões. Aceita-

se como Ativo/Ativo a utilização de dois endereços Virtuais, onde cada endereço fica ativo em um 

elemento e standby no outro; 

2.1.48. Assegurar que a operação da solução de 2 ou mais equipamentos, quando implementada em 
ambiente redundante suporte sincronismo de sessão entre os dois membros. A falha do equipamento 

principal não deverá causar a interrupção das sessões balanceadas; 

2.1.49. Fornecer todos os recursos possíveis de redundância sem nenhuma despesa com licenças 
adicionais; 

2.1.50. Fornecer recurso de agregação de portas baseado no protocolo LACP 

2.1.51. Deve possuir suporte a LACP em modo passivo e ativo; 

2.1.52. Fornecer recurso para suportar até 8 portas em um mesmo conjunto agregado; 
2.1.53. Fornecer recurso para o transporte de múltiplas VLAN por uma única porta (ou por um conjunto 

agregado de portas) utilizando o protocolo 802.1q; 

2.1.54. Possuir suporte a IPv6; 
2.1.55. A solução deve suportar múltiplas tabelas de rotas independentes; 

2.1.56. O equipamento, quando habilitado para mais de uma função (SLB, GSLB, Aceleração Web, 

etc), deverá permitir a definição da importância da função, determinando quanta CPU e memória será 
alocada para cada tipo de funcionalidade; 

 

2.2. SOLUÇÃO DE SOFTWARE: 

 
2.2.1. Fornecer uma solução que opere no modo Ativo/Ativo, mantendo o status das conexões. Aceita-

se como Ativo/Ativo a utilização de dois endereços Virtuais, onde cada endereço fica ativo em um 

elemento e standby no outro; 
2.2.2. Fornecer todos os recursos possíveis de redundância sem nenhuma despesa com licenças 

adicionais; 

2.2.3. Fornecer recurso de agregação de portas baseado no protocolo LACP 
2.2.4. Deve possuir suporte a LACP em modo passivo e ativo; 

2.2.5. Fornecer recurso para o transporte de múltiplas VLAN por uma única porta (ou por um conjunto 

agregado de portas) utilizando o protocolo 802.1q; 

2.2.6. Possuir suporte a IPv6; 
2.2.7. A solução deve suportar múltiplas tabelas de rotas independentes; 
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2.2.8. Possuir capacidade para gerenciar os recursos disponíveis de acordo com as funções habilitadas 

nos equipamentos SLB, GSLB, Aceleração Web, etc. 
2.2.9. A solução deve possuir múltiplos domínios de roteamento em IPv4 e IPv6; 

2.2.10. Possuir ferramenta online web gratuita na qual seja possível carregar as configurações e receber 

diagnóstico da solução com informações sobre atualizações, melhores práticas, estado da solução e 
informações preventivas. 

2.2.11. Possuir suporte à funcionalidade de VXLAN, essencial para integração com o ambiente de 

virtualização (Software Defined Network). 

2.2.12. Implementar uma configuração de endereçamento IP estático ou dinâmico (DHCP/BOOTP) 
para o gerenciamento; 

2.2.13. Implementar o SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP (Network Time Protocol); 

2.2.14. Permitir acesso in-band via SSH; 
2.2.15. Manter internamente múltiplos arquivos de configurações do sistema; 

2.2.16. Utilizar SCP ou HTTPS como mecanismo de transferência de arquivos de configuração e 

Sistema Operacional; 
2.2.17. Possuir auto-complementação de comandos na CLI; 

2.2.18. Possuir ajuda contextual; 

2.2.19. Interface por linha de comando (CLI – Command Line Interface) que possibilite a configuração 

dos equipamentos; 
2.2.20. Possuir, no mínimo, Três níveis de usuários na GUI – Super-Usuário, Usuário com permissões 

reduzidas, e usuário Somente Leitura; 

2.2.21. Os usuários de gerência deverão poder ser autenticados em bases remotas. No mínimo RADIUS, 
LDAP e TACACS+ deverão ser suportados; 

2.2.22. Deverá ser possível receber da base RADIUS, LDAP e TACACS+ o nível de acesso (Grupo ou 

Permissões); 

2.2.23. Possuir Interface Gráfica via Web; 
2.2.24. A interface Gráfica deverá permitir a atualização do sistema operacional e/ou a instalação de 

patches ou Hotfixes sem o uso da linha de comando; 

2.2.25. A interface gráfica deverá permitir a configuração de qual partição o equipamento deverá dar o 
boot; 

2.2.26. Possuir um comando, via CLI, que mostre o tráfego de utilização das interfaces (bps e pps); 

2.2.27. Suportar a rollback de configuração e imagem; 
2.2.28. Possuir e fornecer MIBs compiláveis na plataforma HP Open View Network Node Manager; 

2.2.29. Possuir e fornecer geração de mensagens de syslog para eventos relevantes ao sistema; 

2.2.30. Possuir configuração de múltiplos syslog servers para os quais o equipamento irá enviar as 

mensagens de syslog; 
2.2.31. Possuir armazenamento de mensagens de syslog em dispositivo interno ao equipamento; 

2.2.32. A interface Gráfica deverá permitir a reinicialização do equipamento; 

2.2.33. Reinicialização do equipamento por comando na CLI; 
2.2.34. Possuir recurso de gerência via SNMP e implementar SNMPv1, SNMPv2c e SNMPV3; 

2.2.35. Possuir traps SNMP; 

2.2.36. Possui suporte a monitoração utilizando RMON através de pelo menos 4 grupos: statistics, 
history, alarms e events 

2.2.37. Os logs de sistema devem ter a opção de ser armazenados internamente ao sistema ou em 

servidor externo; 

2.2.38. Implementar Debugging: CLI via console e SSH; 
2.2.39. Deve possuir suporte a Link Layer Discovery Protocol (LLDP); 
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2.2.40. Deve ser possível enviar, pelo menos, as seguintes informações via LLDP: Port ID, TTL, Port 

Description, System Name, System Description, Management Address, Port VLAN ID, Port and 
Protocol VLAN ID, VLAN Name, Protocol Identity, Link Aggregation, Maximum Frame Size; 

2.2.41. A Solução deve ter a capacidade de permitir a criação de MIBs customizadas; 

2.2.42. A Solução deve ter suporte a sFlow; 
2.2.43. A Solução deverá ser fornecida com a licenças a seguir: 

 LTM (Gerenciamento de tráfego local); 

 AAM (Gerenciamento de aceleração de aplicação); 

 DNS BIG-IP GTM (Gerenciamento de tráfego global); 
 AFM (Gerenciamento de Firewall de aplicação); 

 ASM (Gerenciamento de segurança de aplicações); 

 IPI (Serviço de inteligência IP – DDoS); 

 

2.2.44. Suportar Balanceamento apenas em direção ao servidor, onde a resposta do servidor real é 

enviada diretamente ao cliente; 
2.2.45. Possuir recursos para balancear servidores com qualquer hardware, sistema operacional e tipo 

de aplicação; 

2.2.46. Os appliances devem possuir recurso de ativação de grupo prioritário, no qual o administrador 

pode especificar a quantidade mínima de servidores que devem estar disponíveis em cada grupo e a 
prioridade dos grupos.  

2.2.47. Caso o número de servidores disponíveis fique menor do que o estipulado pelo administrador, 

os appliances devem automaticamente distribuir o tráfego para o próximo grupo com maior prioridade 
não afetando o serviço. 

2.2.48. Caso o número de servidores disponíveis volte ao valor mínimo estipulado pelo administrador, 

os appliances devem automaticamente retirar o grupo com menor prioridade de balanceamento, voltando 

ao estado original. 
2.2.49. Possuir capacidade de abrir um número reduzido de conexões TCP com o servidor e inserir os 

HTTP requests gerado pelos clientes nestas conexões, reduzindo a necessidade de estabelecimento de 

conexões nos servidores e aumentando a performance do serviço; 
2.2.50. Suportar os seguintes métodos de balanceamento: 

2.2.51. Round Robin;  

2.2.52. Least Connections; 
2.2.53. Weighted Percentage (por peso); 

2.2.54. Servidor ou equipamento com resposta mais rápida baseado no tráfego real; 

2.2.55. Weighted Percentage dinâmico (baseado no número de conexões) 

2.2.56. Dinâmico, baseado em parâmetros de um determinado servidor ou equipamento, coletados via 
SNMP ou WMI; 

2.2.57. Os appliances devem permitir aplicar criptografia de cookies para a proteção dos cookies 

utilizados pela aplicação web; 
2.2.58. Possuir recursos para balancear as sessões novas, mas preservar sessões existentes no mesmo 

servidor, implementando persistência de sessão dos seguintes tipos: 

2.2.59. Por cookie: inserção de um novo cookie na sessão; 
2.2.60. Por cookie: utilização do valor do cookie da aplicação, sem adição de cookie; 

2.2.61. Por endereço IP destino; 

2.2.62. Por endereço IP origem; 

2.2.63. Por sessão SSL; 
2.2.64. Através da análise da URL acessada; 
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2.2.65. Através da análise de qualquer parâmetro no header HTTP; 

2.2.66. Através da análise do MS Terminal Services Session (MSRDP) 
2.2.67. Através da análise do SIP Call ID ou Source IP; 

2.2.68. Através da análise de qualquer informação da porção de dados (camada 7); 

2.2.69. Os appliances devem utilizar Cache Array Routing Protocol (CARP) no algoritmo de HASH; 
2.2.70. O equipamento oferecido deverá suportar os seguintes métodos de monitoramento dos 

servidores reais: 

2.2.71. Layer 3 – ICMP; 

2.2.72. Conexões TCP e UDP pela respectiva porta no servidor; 
2.2.73. Devem existir monitores predefinidos para, no mínimo, os seguintes protocolos: ICMP, HTTP, 

HTTPS, Diameter, FTP, SASP, SMB, RADIUS, MSSQL, NNTP, ORACLE, RPC, LDAP, IMAP, 

SMTP, POP3, SIP, Real Server, SOAP, SNMP e WMI; 
2.2.74. Possuir recursos para balanceamento de carga de servidores SIP para VoIP (equipamento SIP 

PROXY); 

2.2.75. Possuir recursos para limitar o número de sessões estabelecidas com cada servidor real; 
2.2.76. Possuir recursos para limitar o número de sessões estabelecidas com cada servidor virtual; 

2.2.77. Possuir recursos para limitar o número de sessões estabelecidas com cada grupo de servidores; 

2.2.78. Possuir recursos para limitar o número de sessões estabelecidas com cada servidor físico: 

2.2.79. Realizar Network Address Translation (NAT); 
2.2.80. Realizar Proteção contra Denial of Service (DoS); 

2.2.81. Realizar Proteção contra Syn flood; 

2.2.82. Realizar Limpeza de cabeçalho HTTP; 
2.2.83. Os appliances devem permitir o controle da resposta ICMP por servidor virtual; 

2.2.84. Possuir recursos para que a configuração seja baseada em perfis, permitindo uma fácil 

administração; 

2.2.85. Possuir capacidade de geração e gestão de perfis hierarquizados, permitindo maior facilidade na 
administração de políticas similares; 

2.2.86. Permitir a criação de Virtual Servers com endereço IPv4 e os servidores reais com endereços 

IPv6; 
2.2.87. Possuir recursos para executar compressão de conteúdo HTTP, para reduzir a quantidade de 

informações enviadas ao cliente; 

2.2.88. Definir qual tipo de compressão será habilitada (gzip1 a gzip9, deflate); 
2.2.89. Possuir capacidade para definir compressão especificamente para certos tipos de objetos; 

2.2.90. Possuir recursos para fazer aceleração de SSL, onde os certificados digitais são instalados no 

equipamento e as requisições HTTP são enviadas aos servidores sem criptografia; 

2.2.91. Garantir que na aceleração de SSL, tanto a troca de chaves quanto a criptografia dos dados 
realizada com aceleração em hardware, para não onerar o sistema, este item somente é válido para os 

appliances; 

2.2.92. Possuir recursos para configurar o equipamento para recriptografar em SSL a requisição ao 
enviar para o servidor, permitindo as demais otimizações em ambiente 100% criptografado; 

2.2.93. Possuir recursos para fazer aceleração de SSL, onde os certificados digitais são instalados no 

equipamento e as requisições POP3S, IMAPS e SMTPS são enviadas aos servidores sem criptografia; 
2.2.94. Suportar a utilização de memória RAM como cache de objetos HTTP, para responder às 

requisições dos usuários sem utilizar recursos dos servidores; 

2.2.95. Possuir capacidade, no uso do recurso de cache, em definir quais tipos de objeto serão 

armazenados em cache e quais nunca devem ser cacheados; 
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2.2.96. Garantir que o recurso de cache possa ajustar quanta memória será utilizada para armazenar 

objetos; 
2.2.97. Suportar cache de conteúdo para HTTP, permitindo que os objetos (compactados ou não) sejam 

armazenados em RAM e as requisições HTTP sejam respondidas diretamente pelo equipamento, 

enviando o objeto compactado apenas se o navegador do usuário final suportar a tecnologia; 
2.2.98. Uma vez implementado, o navegador deverá dinamicamente solicitar objetos que não estejam 

mais válidos, sem validar todos os objetos da página. Apenas os objetos inválidos deverão ser 

resolicitados; 

2.2.99. O recurso de cache deverá permitir a definição de quais tipos de objetos serão armazenados em 
cache e quais nunca devem ser armazenados;  

2.2.100. Possuir a capacidade para determinar qual o tamanho máximo do objeto a ser cacheado; 

2.2.101. Possuir a capacidade para determinar o número máximo de objetos que serão cacheados; 
2.2.102. Possuir a capacidade para determinar qual o tamanho do menor objeto a ser cacheado; 

2.2.103. Possuir a capacidade para determinar a URI (Uniform Resource Identifiers) que deve 

ser cacheada; 
2.2.104. Possuir a capacidade para ler, alterar e ignorar o parâmetro cache-control no cabeçalho 

HTTP; 

2.2.105. Possuir a capacidade para inserir e alterar o parâmetro age header no cabeçalho HTTP; 

2.2.106. Possuir a capacidade para otimizar arquivos CSS e Java script através da retirada de 
espaços em branco, comentários e caracteres especiais desnecessários; 

2.2.107. Possuir a capacidade para reordenar Java scripts e arquivos CSS contidos no documento 

HTML; 
2.2.108. Possuir a capacidade para otimizar imagens antes de entrega-las; a otimização deve 

diminuir o tamanho do arquivo da imagem, no mínimo através de remoção de informações meta dados, 

alterando o formato, aumentando a compressão; 

2.2.109. Possuir a capacidade para realizar cache de vídeos; 
2.2.110. Possuir a suporte ao protocolo HLS; 

2.2.111. O equipamento deverá ser capaz de armazenar várias cópias de um mesmo objeto em 

RAM ou Disco local; 
2.2.112. Realizar a linearização de documentos pdf de forma dinâmica, de acordo com as 

necessidades do usuário, servindo páginas individuais e fora de ordem, para garantir que arquivos do 

tipo PDF sejam mais rapidamente vistos; 
2.2.113. Suporte a otimização do protocolo TCP para ajustes a parâmetros das conexões clientes 

e servidor; 

2.2.114. O appliances devem suportar Internet Content Adaptation Protocol (ICAP); 

2.2.115. Deve ser capaz de realizar DHCP relay; 
2.2.116. Deve possuir relatórios em tempo real das aplicações, com pelos menos os seguintes 

gráficos: 

2.2.117. Tempo de resposta da aplicação; 
2.2.118. Latência de rede; 

2.2.119. Conexões para conjunto de servidores, servidores individuais; 

2.2.120. Por URL; 
2.2.121. A ferramenta de relatórios deve possuir pelo menos os seguintes filtros para a geração 

dos gráficos: 

2.2.122. Servidores virtuais; 

2.2.123. Servidores balanceados; 
2.2.124. URLs; 
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2.2.125. Países de origem, baseados em geo localização (GEOIP); 

2.2.126. Dispositivos de origem do cliente (user agent); 
2.2.127. Deve possuir framework unificado para configuração da aplicação; 

2.2.128. Deve possuir criptografia IPSEC para comunicação entre os balanceadores; 

2.2.129. Quando licenciada, os appliances devem ter a capacidade de realizar cache transparente 
das respostas DNS; 

2.2.130. Os appliances devem ter a capacidade de permitir a criação de MIBs customizadas; 

2.2.131. Os appliances devem ter suporte a sFlow; 

2.2.132. Os appliances devem possuir múltiplos domínios de roteamento em IPv4 e IPv6; 
2.2.133. Os appliances devem permitir que cada domínio de roteamento utilize BGP, OSPF e 

RIP em IPv4 e IPv6; 

2.2.134. Os appliances devem suportar Equal Cost Multipath (ECMP); 
2.2.135. Os appliances devem realizar Bidirectional Forward Detection (BFD); 

2.2.136. Os appliances devem ter suporte a Stream Control Transmission Protocol (SCTP); 

2.2.137. Deve ter suporte a Transport Layer Security (TLS) Server Name Indication (SNI); 
2.2.138. Os appliances devem possuir monitor HTTP/HTTPS com autenticação NTLM 

embutida, que permita verificar se o HTTP/HTTPS está operando assim como a plataforma de 

autenticação; 

2.2.139. Os appliances devem realizar SSL Forward Proxy; 
2.2.140. Os appliances devem ter suporte a TLS 1.2, SHA 2 Cipher e SHA256 hash; 

2.2.141. Os appliances devem ser capazes de colocar em fila as requisições TCP que excedam a 

capacidade de conexões do grupo de servidores ou de um servidor. O balanceador não deverá descartar 
as conexões que excedam o número de conexões do servidor ou do grupo de servidores: 

2.2.142. Deve ser possível configurar o tamanho máximo da fila; 

2.2.143. Deve ser possível configurar o tempo máximo de permanência na fila; 

2.2.144. Os appliances devem realizar Controle de Banda Estático para grupos de aplicações e 
rede; 

2.2.145. Os appliances devem realizar Controle de Banda Dinâmico para grupos de aplicações e 

rede; 
2.2.146. Os appliances devem realizar Controle de Banda baseado em domínio de roteamento; 

2.2.147. Os appliances devem permitir a criação de túneis IP por domínio de roteamento 

utilizando GRE, IPIP, EtherIP, PPP; 
2.2.148. Os appliances devem permitir a criação de túneis IP transparente utilizando GRE e IPIP; 

2.2.149. Fornecer recursos para o uso de servidores (reals) no mesmo Virtual Server; 

2.2.150. Possuir suporte ao protocolo SPDY; 

2.2.151. O equipamento deve possuir suporte ao espelhamento de conexões FTP, Telnet, HTTP, 
UDP, SSL. 

2.2.152. O equipamento deverá permitir a sincronização das configurações: 

2.2.153. De forma automática; e 
2.2.154. Manualmente, forçando a sincronização apenas no momento desejado; 

2.2.155. Permitir a configuração das interfaces de alta disponibilidade do cluster (heartbeat), com 

opções para: 
2.2.156. Compartilhar a rede de heartbeat com a rede de dados; e 

2.2.157. Utilizar uma rede exclusiva para o heartbeat; 

2.2.158. Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para 

customizar a distribuição dinâmica de tráfego e aumentar a proteção contra-ataques; 
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2.2.159. Permitir a criação de políticas através de interface gráfica web para manipulação de 

tráfego através de lógica para pelo menos os seguintes operadores: 
2.2.160. Cliente (host); 

2.2.161. Cliente SSL; 

2.2.162. Cookie; 
2.2.163. Cabeçalho HTTP; 

2.2.164. URI; 

2.2.165. GEOIP; 

2.2.166. Deve ser possível tomar as seguintes ações através dessas políticas: 
2.2.167. Bloqueio de tráfego; 

2.2.168. Reescrita e manipulação de URL; 

2.2.169. Reistro de tráfego (log); 
2.2.170. Adição de informação no cabeçalho HTTP; 

2.2.171. Redirecionamento do tráfego; 

2.2.172. A solução deverá gerar informações para permitir análises históricas e auxiliar nos 
processos de manutenções preventivas, de troubleshooting, de planejamento de capacidade e de análise 

da experiência dos usuários finais no acesso das aplicações; 

2.2.173. As informações coletadas deverão permitir a análise dos dados por aplicações, por 

URL’s, por clientes e por servidores, permitindo assim a identificação mais precisa dos eventuais 
ofensores do tráfego suportado pela solução. 

2.2.174. A solução deverá gerar informações estatísticas de acesso identificando para cada 

aplicação os métodos de acesso HTTP (GET e Post), o tipo de sistema operacional utilizado pelos 
clientes, e os browsers utilizados. 

2.2.175. A geração de informações históricas deverá permitir: 

2.2.176. O detalhamento do tempo de resposta total de carregamento de uma URL e/ou Página; 

2.2.177. Permitir a correlação de métricas de uso de rede com o comportamento das aplicações. 
2.2.178. A solução deve operar em, no mínimo, a seguintes formas: 

2.2.179. DNS autoritativo; 

2.2.180. DNS secundário; 
2.2.181. DNS resolver; 

2.2.182. DNS cache; 

2.2.183. Balanceamento de DNS servers; 
2.2.184. DNSSec;  

2.2.185. A solução deve ser capaz de realizar transferência de zonas para múltiplos servidores 

DNS Primários responsáveis por diferentes zonas. 

2.2.186. Capacidade de uso de chave criptográfica TSIG para comunicação segura entre 
servidores DNS, obedecendo no mínimo os padrões: HMAC MD5, HMAC SHA-1 ou HMAC SHA-

256; 

2.2.187. A solução deve realizar o offload dos servidores de DNS, funcionando como o DNS 
secundário; 

2.2.188. A solução deve servir as respostas as requisições onde o DNS é o autoritativo a partir 

da memória RAM;  
2.2.189. A solução deve possuir certificação ICSA; 

2.2.190. A solução deve possuir proteções contra-ataques DNS, no mínimo: 

2.2.191. Inspeção de protocolo; 

2.2.192. Validação de protocolo; 
2.2.193. UDP flood; 
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2.2.194. Pacotes malformados; 

2.2.195. Ataque thwarting teardrop; 
2.2.196. Ataque ICMP; 

2.2.197. Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para 

customizar a distribuição dinâmica de tráfego e aumentar a proteção contra-ataques; 
2.2.198. A solução deve ser capaz de realizar balanceamento dos servidores DNS; 

2.2.199. A solução deve ser capaz de realizar filtragem de pacotes; 

2.2.200. A solução deve realizar stateful inspection; 

2.2.201. A solução deve ser capaz de realizar IP Anycast; 
2.2.202. A solução deve ser capaz de realizar DNSSec, independente da estrutura dos servidores 

DNS em uso 

2.2.203. A solução de alta disponibilidade não deve depender de BGP ou outro protocolo de 
roteamento; 

2.2.204. A solução de alta disponibilidade será realizada baseada em respostas a requisições 

DNS. A resposta a requisições DNS devem conter apenas endereços que estejam disponíveis no 
momento, e balanceadas por usuário, de acordo com as políticas definidas; 

2.2.205. A solução deverá aceitar resolução de nomes baseada em topologia, onde requisições 

de DNS são respondidas baseado no país, continente, ou endereço IP de onde veio a requisição; 

2.2.206. Deve ser possível ajustar quantos endereços são enviados em uma única resposta; 
2.2.207. Suporte a monitoração de estado de saúde de servidores, serviços e links de conexão a 

provedor de serviço, garantindo a disponibilidade do serviço oferecido; 

2.2.208. Suportar pelo menos os seguintes algoritmos de balanceamento: 
2.2.209. Round Robin; 

2.2.210. Global Availability; 

2.2.211. Ratio; 

2.2.212. LDNS Persist; 
2.2.213. Geografia; 

2.2.214. Disponibilidade da Aplicação; 

2.2.215. Capacidade do Virtual Server; 
2.2.216. Least Connections; 

2.2.217. Pacotes por segundo; 

2.2.218. Round trip time; 
2.2.219. Hops; 

2.2.220. Packet Completion Rate; 

2.2.221. QoS definido pelo usuário; 

2.2.222. Kilobytes per Second; 
2.2.223. Implementar persistência da conexão do usuário entre aplicações ou data centers; 

2.2.224. A solução deverá suportar o controle de grupos de aplicações, e permitir que um usuário 

seja redirecionado para outro datacenter quando houver falha em qualquer das aplicações de um mesmo 
grupo; 

2.2.225. A solução deverá permitir que as políticas sejam configuradas individualmente por 

aplicação sendo balanceada; 
2.2.226. A solução deverá permitir que a contingência seja automática, mas que o retorno seja 

manual; 

2.2.227. A solução deve ser capaz de lidar com clientes IPv6 quando o site atende apenas com 

IPv4 (requests AAAA ou A6); 
2.2.228. A solução deve atuar como stateful firewall; 
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2.2.229. Solução deve atuar como full-proxy; 

2.2.230. A solução deve permitir a criação de logs customizados por aplicação; 
2.2.231. A solução deve terminar as conexões SSL com a finalidade de inspeciona-las; 

2.2.232. A solução deve proteger de ataques DDoS nas camadas de rede e de sessão; 

2.2.233. A solução deve possuir linguaguem de programação que garanta a flexibilidade; 
2.2.234. A solução deve proteger de ataques DDoS que utilizem SSL 

2.2.235. A solução deve permitir a criação de regras com, no mínimo, os seguintes parâmetros: 

2.2.236. Endereço IP destino 

2.2.237. Endereço IP de origem 
2.2.238. Porta de destino 

2.2.239. Porta de origem 

2.2.240. VLAN 
2.2.241. Protocolo 

2.2.242. Ação 

2.2.243. Horário 
2.2.244. Log 

2.2.245. A solução deve permitir definir agendamento para ativação da regra; 

2.2.246. A solução deve permitir definir, no mínimo, as seguintes ações no tráfego: 

2.2.247. Permitir: os pacotes são aceitos e passam pelo firewall; 
2.2.248. Rejeitar: os pacotes são rejeitados e ocorre envio de pacotes de destino inatingível ou 

similar a origem do tráfego; 

2.2.249. Descartar: onde os pacotes são descartados sem o envio de qualquer notificação a 
origem do tráfego; 

2.2.250. Deve ser possível criar regras que sejam aplicadas em diferentes pontos, no mínimo: 

2.2.251. Global; 

2.2.252. Domínio de Roteamento; 
2.2.253. Virtual Server; 

2.2.254. Deve possuir criptografia IPSEC para comunicação entre os sites. 

2.2.255. A solução deve operar nos modos ativo-ativo e ativo-standby; 
2.2.256. O equipamento oferecido deverá proteger a infra-estrutura web de ataques contra a 

camada de aplicação (Camada 7); 

2.2.257. A solução deve suportar o uso de firewall camada 3-4 junto com firewall camada 7 no 
mesmo equipamento/appliance para evitar problemas com o aumento da latência. 

2.2.258. O equipamento oferecido deverá possuir a certificação ICSA para Firewall de Aplicação 

(Web Application Firewall); 

2.2.259. Permitir a utilização de um modelo positivo de segurança para proteger contra-ataques 
conhecidos aos protocolos HTTP e HTTPS e às aplicações web acessíveis através destes. 

2.2.260. Possuir política de segurança de aplicações web pré-configurada na solução. 

2.2.261. Permitir a criação de políticas diferenciadas por aplicação. 
2.2.262. "A solução deverá se integrar a soluções de análise (Scanner) de vulnerabilidade do site. 

O resultado desta análise deve ser utilizado para configurar as políticas do equipamento; 

2.2.263. A solução deve permitir a integração com soluções de análise de vulnerabilidades 
(Scanner) de terceiros como por exemplo: Cenzic, WhiteHat, IBM AppScan, Qualys, HP Webinspect. 

2.2.264. A solução deve permitir a inspeção de upload de arquivos para os servidores de 

aplicação; 

2.2.265. Essa inspeção pode ser feita via integração ICAP. Deve ser possível integrar com 
diferentes softwares de Antivírus; 
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2.2.266. Deve se integrar com o software de Antivírus existente no ambiente da 

CONTRATANTE. 
2.2.267. Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para 

customizar e aumentar a proteção contra-ataques recentes; 

2.2.268. Permitir a integração com Firewall de Database de outros fabricantes. 
2.2.269. A solução deve se integrar com outras soluções de segurança e análise de logs de outros 

fabricantes. 

2.2.270. O fabricante da solução deve disponiibilizar também a comercialização como serviço 

na nuvem (WAFaaS), incluindo o serviço de migrar as regras/políticas existentes do Datacenter para a 
nuvem. 

2.2.271. A solução deverá possuir funcionalidade de proteção positiva e segura contra-ataques, 

como: 
2.2.272. Acesso por Força Bruta; 

2.2.273. Ameaças Web AJAX/JSON; 

2.2.274. DoS e DDoS camada 7; 
2.2.275. Buffer Overflow; 

2.2.276. Cross Site Request Forgery (CSRF); 

2.2.277. Cross-Site Scripting (XSS); 

2.2.278. SQL Injection; 
2.2.279. Parameter tampering 

2.2.280. Cookie poisoning; 

2.2.281. HTTP Request Smuggling; 
2.2.282. Manipulação de campos escondidos; 

2.2.283. Manipulação de cookies; 

2.2.284. Roubo de sessão através de manipulação de cookies; 

2.2.285. Sequestro de sessão; 
2.2.286. Força bruta no browser 

2.2.287. XML bombs/DoS 

2.2.288. Checagem de consistência de formulários; 
2.2.289. Checagem do cabeçalho do “user-agent” para identificar clientes inválidos. 

2.2.290. Deverá ser capaz de identificar e bloquear ataques através de: 

2.2.291. Assinaturas, com atualização periódica da base pelo fabricante; 
2.2.292. As assinaturas devem ser atualizadas durante o período do contrato sem que seja 

necessário nenhum custo a mais por parte da CONTRATANTE na aquisição de novas licenças ou 

subscrições. Deve fazer parte da solução de WAF ofertada. 

2.2.293. Regras de verificação personalizadas – política de segurança configurada. 
2.2.294. Prevenir contra vazamento de dados sensíveis (mensagens de erro HTTP, códigos das 

aplicações, entre outros) dos servidores de aplicação, retirando os dados ou mascarando a informação 

nas páginas enviadas aos usuários. 
2.2.295. Permitir a customização da resposta de bloqueio. 

2.2.296. Permitir a liberação temporária ou definitiva (white-list) de endereços IP bloqueados 

por terem originados ataques detectados pela solução. 
2.2.297. Deve permitir limitar o número de conexões e requisições por IP de origem para cada 

endereço IP Virtual. 

2.2.298. Deve permitir adicionar, automaticamente e manualmente, em uma lista de bloqueio, os 

endereços IP de origem que ultrapassarem o limite estabelecido, por um período de tempo determinado 
através de configuração. 
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2.2.299. Deve permitir criar lista de exceção (white list) por endereço IP específico ou faixa de 

sub-rede. 
2.2.300. A solução deve suportar o modelo de segurança positiva definido pelo OWASP, pelo 

menos o que consta no TOP 10. 

2.2.301. Permitir o uso do parâmetro HTTP X-Forwarded-For como parte da política de controle. 
2.2.302. Deverá implantar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

2.2.303. Proteção contra Buffer Overflow; 

2.2.304. Checagem de URL; 

2.2.305. Checagem de métodos HTTP utilizados (GET, POST, HEAD, OPTIONS, PUT, 
TRACE, DELETE, CONNECT); 

2.2.306. Proteção contra envios de comandos SQL escondidos nas requisições enviadas a bases 

de dados (SQL Injection); 
2.2.307. Proteção contra Cross-site Scripting; 

2.2.308. Funcionalidade de Cookie Encryption; 

2.2.309. Checagem de consistência de formulários; 
2.2.310. Checagem do cabeçalho “user-agent” para identificar clientes inválidos. 

2.2.311. Deve suportar a criação de políticas por geo-localização, permitindo que o tráfego de 

determinado (s) País/Países seja (m) bloqueado (s). 

2.2.312. Possuir mecanismo de aprendizado automático capaz de identificar todos os conteúdos 
das aplicações, incluindo URLs, parâmetros URLs, campos de formulários, o que se espera de cada 

campo (tipo de dado, tamanho de caracteres), cookies, arquivos XML e elementos XML. 

2.2.313. O equipamento oferecido deverá possuir uma funcionalidade de criação automática de 
políticas, onde a política de segurança é criada e atualizada automaticamente baseando-se no tráfego 

real observado à aplicação; 

2.2.314. O perfil aprendido de forma automatizada pode ser ajustado, editado ou bloqueado; 

2.2.315. O equipamento oferecido deverá possuir proteção baseada em assinaturas para prover 
proteção contra ataques conhecidos. Deverá ser possível desabilitar algumas assinaturas específicas em 

determinados parâmetros, como uma exceção a regra geral; 

2.2.316. A atualizações de assinaturas deverão passar por um período configurável de testes, 
ondes nenhuma requisição que viole a assinatura será bloqueada, apenas informada no relatório. Este 

processo deve ser automatizado, não sendo necessário criar regras específicas a cada atualização de 

assinatura; 
2.2.317. O equipamento oferecido deverá permitir o bloqueio de ataques DDoS na camada 7, 

possuindo também a opção de apenas registrar o ataque, sem tomar nenhuma ação de bloqueio; 

2.2.318. "O equipamento oferecido deverá possuir as seguintes formas de detecção de ataques 

DoS na camada de aplicação: 
2.2.319. Número de requisições por segundo enviados a uma URL específica; 

2.2.320. Número de requisições por segundo enviados de um IP específico; 

2.2.321. Detecção através de código executado no cliente com o objetivo de detectar interação 
humana ou comportamento de robôs (bots);  

2.2.322. Número máximo de transações por segundo (TPS) de um determinado IP;  

2.2.323. Aumento de um determinado percentual do número de transações por segundo (TPS);  
2.2.324. Aumento do tempo de resposta (latência de aplicação) de uma determinada URL; 

2.2.325. O equipamento oferecido deverá permitir o bloqueio de ataques de força bruta de 

usuário/senha em páginas de acesso (login) que protegem áreas restritas. Este bloqueio deve limitar o 

número máximo de tentativas e o tempo do bloqueio deverá ser configurável; 
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2.2.326. O equipamento oferecido deverá permitir o bloqueio de determinados endereços IPs que 

ultrapassarem um número máximo de violações por minuto. O período de bloqueio deverá ser 
configurável e durante este período todas as requisições do cliente serão bloqueadas automaticamente; 

2.2.327. O equipamento oferecido deverá permitir o bloqueio de robôs (bots) que acessam a 

aplicação através de detecção automática, não dependendo de cadastros manuais. Robôs conhecidos do 
mercado, como Google, Yahoo e Microsoft Bing deverão ser liberados por padrão; 

2.2.328. O equipamento oferecido deverá permitir o cadastro de robôs que podem acessar a 

aplicação; 

2.2.329. "Possuir política de segurança de aplicações pré-configuradas no equipamento para pelo 
menos as seguintes aplicações:  

2.2.330. IBM Lotus Domino; 

2.2.331. Microsoft ActiveSync v1.0, v2.0; 
2.2.332. Microsoft OWA in Exchange 2003, 2007, 2010; 

2.2.333. Microsoft SharePoint 2003, 2007, 2010; 

2.2.334. Oracle 10g Portal; 
2.2.335. Oracle Application 11i; 

2.2.336. Oracle PeopleSoft Portal; 

2.2.337. SAP NetWeaver;" 

2.2.338. O equipamento oferecido deverá implementar proteção ao JSON (JavaScript Object 
Notation); 

2.2.339. Possuir firewall XML integrado – suporte a filtro e validação de funções XML 

específicas da aplicação; 
2.2.340. "Implementar a segurança de web services, através dos seguintes métodos: 

2.2.341. Criptografar/Decriptografar partes das mensagens SOAP; 

2.2.342. Assinar digitalmente partes das mensagens SOAP; 

2.2.343. Verificação de partes das mensagens SOAP; 
2.2.344. Prevenir o vazamento de informações, permitindo o bloqueio ou a remoção dos dados 

confidenciais; 

2.2.345. Prevenir que erros de aplicação ou infra-estrutura sejam mostrados ao usuário; 
2.2.346. Deverá ter integração, via ICAP, com servidor de anti-vírus para verificação dos 

arquivos a serem carregados nos servidores; 

2.2.347. Permitir o uso do parâmetro HTTP X-Forwarded-For como parte da política de controle; 
2.2.348. Deverá proteger o protocolo FTP com pelo menos os seguintes métodos: 

2.2.349. Determinar os comandos FTP permitidos;  

2.2.350. Requests FTP anônimos; 

2.2.351. Checar compliance com o protocolo FTP; 
2.2.352. Proteger contra-ataques de força bruta nos logins; " 

2.2.353. Deverá proteger o protocolo SMTP com pelo menos os seguintes métodos:  

2.2.354. A comunicação deve ser aderente a RFC 2821; 
2.2.355. Limitar o número de mensagens;  

2.2.356. Validar registro SPF do DNS;  

2.2.357. Determinar quais métodos SMTP podem ser utilizados;  
2.2.358. Deverá armazenar os logs localmente ou exportar para Syslog server; 

2.2.359. Deverá proteger contra atraques CSRF (Cross-Site Request Forgery), podendo ser 

possível especificar quais URLs serão examinadas; 

2.2.360. Deverá possuir controle de fluxo por aplicação permitindo definir o fluxo de acesso de 
uma URL para outra da mesma aplicação. Dessa forma qualquer tentativa de acesso a um determinado 
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site que não siga o fluxo passando pelas URLs pré-definidas deverá ser bloqueado como uma tentativa 

de acesso ilegal. 
2.2.361. A solução deve fornecer relatórios consolidados de ataques com pelo menos os 

seguintes dados:  Resumo geral com as políticas ativas, anomalias e estatísticas de tráfego, Ataques 

DDoS, Ataques de Força Bruta, Ataques de Robôs, Violações, URL, Endereços IP, Países, Severidade 
e PCI Compliance. 

2.2.362. Deverá permitir o agendamento de relatórios a serem entregues por e-mail; 

2.2.363. "Fornecer os seguintes Gráficos de alertas por:  

2.2.364. Política de segurança;  
2.2.365. Tipos de ataques;  

2.2.366. Violações;  

2.2.367. URL;  
2.2.368. Endereços IP;   

2.2.369. Países;  

2.2.370. Severidade;  
2.2.371. Código de resposta;  

2.2.372. Métodos;  

2.2.373. Protocolos;  

2.2.374. Vírus;  
2.2.375. Usuário;  

2.2.376. Sessão; 

2.2.377. A solução deve possuir lista dinâmica de endereços IP globais com atividades 
maliciosas:  

2.2.378. Deve ser possível verificar o endereço de origem do pacote IP no cabeçalho IP e no 

parâmetro X-forwarded-for (XFF) 

2.2.379. Deve possuir, pelo menos, as seguintes categorias de endereços IP: Windows Exploits, 
Web Attacks, Botnets, Scanners, Denial of Service, Reputation, Phishing Proxy, Anonymous Proxy. 

 

2.3. TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 

 

2.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer treinamento e certificação de participação sobre a solução 

ofertada, abrangendo todos os tópicos necessários para a configuração da solução. 
2.3.2. O treinamento deverá ser ministrado em Goiânia pela CONTRATADA que possua instalações 

físicas adequadas para melhor repassar o conhecimento da referida tecnologia, para no mínimo 5 (cinco) 

participantes, em horário que será estabelecido pelo CONTRATANTE, com carga horária mínima de 

40 horas. 
2.3.3. As despesas com o ambiente de treinamento (sala, computadores, projetores e servidores) será 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

2.3.4. O instrutor deverá ser certificado na solução proposta. 
2.3.5. As despesas com o instrutor, inclusive as relativas a transporte, estadia e alimentação, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

2.3.6. A licitante deverá ministrar treinamento oficial da solução. 
2.3.7. A empresa CONTRATADA deverá fornecer vouchers para certificação dos participantes, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento do treinamento. 

 

 

2.4. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO: 



 
 
 

 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
NÚCLEO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA 

75 

________________________________________________________________ 

Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças 

Núcleo de Licitações, Contratos, Suprimentos e Logística 

Palácio Pedro Ludovico Teixeira-Rua 82 nº 400, 7º andar, Setor Sul, Fone (62) 3201-5785 

                                              74015-908 – GOIÂNIA-GO                                  JPPS 

 

2.4.1. O equipamento deverá ser entregue na sua versão mais atual tanto de hardware quanto de 
software, não sendo aceito equipamentos com versões antigas ou desatualizadas. 

2.4.2. A contratada deverá realizar a entrega, instalação e implantação da solução em até 60 (sessenta) 

dias corridos após a assinatura do contrato. 
2.4.3. A instalação física dos componentes da solução será efetuada em qualquer dia da semana, 

inclusive fora do horário comercial, ficando a critério do CONTRATANTE essa definição. 

2.4.4. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento do seu 

técnico até o local de instalação do equipamento. 
2.4.5. Os itens adquiridos serão instalados na cidade de Goiânia - GO, em local determinado pela 

equipe técnica da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SEGPLAN. 

2.4.6. Finalizada a etapa de instalação, os técnicos da SEGPLAN efetuarão a validação da solução, 
após o qual será lavrado o Termo de Aceite da Solução fornecida. Estes testes se iniciarão em até 2 dias 

úteis após a comunicação formal, pela CONTRATADA, da disponibilidade da solução instalada e 

deverão ser concluídos em até 5 dias após seu início. 
2.4.7. Para fins de logística fica convencionado: 

2.4.8. Aceite de Entrega – Aceite por parte da contratante da entrega e instalação física de todos os 

componentes; 

2.4.9. Aceite da Solução – Aceite final por parte da contratante de toda a solução incluindo-se todas 
as atividades de inicialização, customização, etc. 

2.4.10. O pagamento será realizado após a emissão de aceite da solução, em parcela única; 

  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA E DO SUPORTE TÉCNICO 

 

3.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 12 (doze) meses para os itens licitados, contados a 
partir da emissão do Aceite de Solução. 

 

3.2. O fornecedor deve garantir por, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento 
definitivo da solução. Incluindo o fornecimento dos componentes da solução, para manutenções, suporte 

técnico ou ampliações, de forma que possam ser mantidas todas as funcionalidades inicialmente 

contratadas. Caso haja neste período a descontinuidade de fabricação dos componentes, deve ser 
também garantida a total compatibilidade dos itens substitutos com os originalmente fornecidos.  

 

 

3.3. A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses na modalidade 
24 x 7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), nas seguintes condições: 

3.3.1. O suporte técnico será acionado em caso de quaisquer indisponibilidades da solução, devendo 

haver o atendimento inicial no prazo máximo de 2 (duas) horas a partir da abertura do chamado e o 
fechamento do mesmo em até 72 (setenta e duas) horas. 

3.3.2. O suporte técnico será acionado em caso de dúvidas no funcionamento e quaisquer problemas que 

não prejudiquem a operação normal do equipamento, mas que exijam intervenção técnica. Nesse caso, 
o atendimento inicial deverá ser realizado no prazo máximo de 2 (duas) horas a partir da abertura do 

chamado; 

3.3.3. Durante o período de garantia a CONTRATADA executará, sem ônus adicionais, correções de 

bugs de hardware e/ou software; 
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3.4. A CONTRATADA deverá fornecer durante o período de vigência do contrato acesso a: 

3.4.1. Atualizações de versão e releases dos softwares e firmwares que fazem parte da solução fornecida; 
3.4.2. As ferramentas e equipamentos necessários à manutenção serão de responsabilidade da 

proponente. 

 
3.5. Deverão ser fornecidos todos os documentos e manuais necessários para garantir o bom 

funcionamento, suporte e manutenção dos itens fornecidos. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO LOCAL DE ENTREGA E DA FORMA DE 

RECEBIMENTO 

 
4.1. A contratada terá o prazo de 60 dias a contar da assinatura do contrato para entrega, instalação e 

configuração. 

 
4.2. A entrega será integral e imediata, a forma de recebimento será através de comissão de 03 servidores 

da SEGPLAN, nos termos do item 2.4.8 e seguintes e conforme Artigo 15, § 8º da Lei Federal n° 

8.666/93. 

 
4.3. A entrega deverá ser efetivada na Superintendência Central de Tecnologia da Informação, situada 

à Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233, Bloco G, Setor Nova Vila, CEP. 74.653-900 – Goiânia-GO, 

previamente agendada através do telefone (62) 3269-4222. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

 
5.1. O Valor total para esta contratação no período de 12 (doze) meses é de R$ ______ (___________), 

conforme proposta comercial. Os valores da contratação estão distribuídos da seguinte forma: 

 
 

SOLUÇÃO DE HARDWARE 

ITEM 
COD.  

COMPRASNET 
QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 77158 2 Hardware Switch: Load Balancer   

2 77156 1 Hardware Fonte 400W AC    

3 75539 1 Hardware 
Switch: Access Policy 
Manager 4000s Max (5000 

usuarios) 

  

SOLUÇÃO DE SOFTWARE 

4 49116 2 Software LTM License Upgrade   

5 75544 1 Ano Suporte Premium para LTM   

6 49116 2 Software Best Bundle Upgrade   

7 75548 1 Ano 
Suporte Premium para Best 

Bundle Upgrade 
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8 49116 1 Ano 
SBS SBS IP Intelligence 

License (12 meses) 
  

9 49116 1 Ano 
SBS URL Filtering License (12 

meses) 
  

10 49116 1 Ano SBS SWG License (12 meses)   

11 75546 1 Ano Suporte Premium para SBS   

 TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

12 75536 5 Pessoas 
Treinamento e transferência de 

tecnologia da solução 
  

13 75535 5 Pessoas Voucher de certificação oficial   

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

14 75537 1 Serviço 
Implementação da solução em 

alta disponibilidade 
  

VALOR TOTAL......................R$  

 

 
5.2. No preço proposto estarão incluídas todas as despesas que se fizerem necessárias para a execução 

do objeto deste contrato, tais como: impostos, tributos, encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais), taxas e demais custos inerentes a execução do serviço, eximindo a CONTRATANTE de 

qualquer ônus ou despesa extra, oriunda deste instrumento e seus afins. 
 

5.3. Os preços constantes da proposta serão de exclusiva responsabilidade da Contratada, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 

6.1. Após a entrega e execução dos serviços, a Contratada deverá protocolizar a Nota Fiscal/Fatura 

correspondente na Superintendência Central de Tecnologia da Informação da Segplan. 

 
6.2. Deverá ser indicado, no corpo da Nota Fiscal ou Fatura, o número do processo de contratação da 

SEGPLAN a que se refere, para facilitar a remessa do documento para atestação pelo Gestor. 

 
6.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela 

contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente. O pagamento 

da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à emissão do Aceite da Solução. 
 

6.4. Os pagamentos somente serão efetivados por meio de crédito em conta corrente da Contratada 

na Caixa Econômica Federal – CEF, que é a Instituição Bancária contratada pelo Estado de Goiás 

para centralizar a sua movimentação financeira, nos termos do art. 4º da Lei Estadual n.º 18.364, 

de 10 de janeiro de 2014. 
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6.5. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo para 
pagamento estipulado no item 6.3 passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

 

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto perdurar pendência em relação à parcela 
correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

6.7. Caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a SEGPLAN efetuará as devidas retenções nos 

pagamentos. 
 

6.8. Para a emissão da Nota Fiscal/Fatura, o número do CNPJ da SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO é 02.476.034/0001-82. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 
7.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 

para o mesmo, a CONTRATADA fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada 

para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela, se requerido pela 

CONTRATADA. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte 
fórmula: 

EM = N x Vp x (I / 365) onde: 

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo 

pagamento; 

Vp = Valor da parcela em atraso; 

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.  
 

7.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da apresentação da 

proposta. Após este período será utilizado o índice IPCA para reajustamento de preços. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
9.1. As despesas decorrentes do presente contrato, cujo valor total estimado é de R$ __________ 

(_______________), correrão à conta das Dotações Orçamentárias 2017.27.04.04.572.1025.2118.03 e 

2017.27.04.04.572.1025.2118.04, Fonte 100, oriunda da SEGPLAN, constante do vigente Orçamento 

Geral do Estado, sendo R$ _________(_____________) para o ano de _________ e o restante nos 
exercícios subsequentes sob dotações orçamentárias apropriadas da SEGPLAN que deverão ser 

indicadas na respectiva Lei Orçamentária. 

 

CLÁUSULA NONA – GESTÃO DO CONTRATO 

 

9.1. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela prestação dos serviços, a 
Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os componentes e os serviços 

fornecidos, diretamente ou por prepostos designados. 

 
9.2. A Gestão de todo o procedimento de contratação, inclusive o acompanhamento, fiscalização ou 
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execução administrativa do contrato, será feita por servidor especialmente designado para tal finalidade, 

mediante edição de portaria pela Contratante, conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
e art. 51 e 52 da Lei Estadual 17.928/2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

12.1. Disponibilizar local adequado para o fornecimento dos produtos. 

12.2. A Administração Pública fiscalizará e inspecionará a entrega dos produtos e verificará o 

cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao 
especificado. A fiscalização por parte do Administração Pública não exime, nem reduz a 

responsabilidade da licitante no cumprimento dos seus encargos.  

12.3. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da licitante, 
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos. 

12.4. Conferir o fornecimento de toda solução, confrontando com as faturas emitidas pela licitante, no 

ato de entrega, recusando-as quando inexatas, incorretas, ou desacompanhadas dos documentos exigidos 
neste documento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 
11.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme disposto no art. 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 
11.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias no quantitativo do objeto contratado até o limite de 25% do valor 

inicial atualizado do contrato, conforme disposto no §1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS E OS CRITÉRIOS DE 

MENSURAÇÃO E MULTAS 

 
12.1. A aplicação de sanções obedecerá às disposições dos artigos 77 a 83 da Lei Estadual nº 17928/2012 

e dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 

 
12.2.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

 

I - advertência; 
II - multa, na forma prevista neste instrumento; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
V – impedimento de licitar com o Estado de Goiás, conforme o art. 81, parágrafo único da Lei Estadual 
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nº 17.928/2012. 

 
12.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 

contratado, além das sanções referidas no item 12.2, à multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes percentuais:  
 

I – 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 

negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação. Em 
caso de descumprimento parcial das obrigações, no mesmo percentual, sobre a parcela não adimplida; 

II – 0,3 % (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço 

não realizado;  
III – 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por dia subsequente 

ao trigésimo. 

 
12.3.1. A multa a que se refere o item 12.3 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas neste instrumento.  

 

12.3.2. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos à contratada, ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

12.4. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração 
deverão ser graduados pelos seguintes prazos:  

 

I – 6 (seis) meses, nos casos de: 

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha 
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida; 

II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do serviço ou de suas parcelas; 
 

III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de; 

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 
b) paralisação do serviço sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; 

c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual; 

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer 

tributo. 
 

12.5. O contratado que praticar infração prevista no item 12.4-III, será declarado inidôneo, ficando 

impedido de licitar e contratar com a administração estadual, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da respectiva sanção.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condições: 
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13.1.1. Por determinação unilateral e por escrito da Administração conforme disposto no artigo 79, da 

Lei nº 8.666/93; 
 

13.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no bojo dos autos, desde que haja 

conveniência para a Administração; 
 

13.1.3. Judicial, nos termos da legislação; e 

 

13.1.4. Por inexecução total ou parcial do contrato, conforme o disposto, no que couber, nos artigos 77 
e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

14.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, a 

eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, e poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, limitados a 48 (quarenta e oito) meses, em consonância com o artigo 57, inciso IV 

da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

15.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma dos artigos 54/55 da Lei Federal nº 

8.666/93, e Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

16.1. A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e o juízo da 

Comarca desta Capital, Estado de Goiás, terá jurisdição e competência, sobre qualquer controvérsia 
resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 
16.2. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que uma vez assinadas e 

rubricadas passam a surtir seus legais efeitos.  

Goiânia, ____ de _______________de 2017. 
 

LUIZ CÉSAR KIMURA  

Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial 
 

JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA  
Secretário 

_________________ 

 (Empresa) 

TESTEMUNHAS: 

1a___________________________            2ª_____________________ 
CPF:                                                             CPF: 


