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PROJETO BÁSICO 

 
 
 

I. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de certificados digitais SSL e 

SSL Wildcard, para servidores Web. 

 

II. DA JUSTIFICATIVA 

1. A contratação prevista neste documento demonstra-se indispensável para a 

segurança, a estabilidade e a funcionalidade dos serviços do PRODAP disponibilizados 

para acesso via Internet. A disponibilização de tais serviços devem ser preservada de 

forma ativa, com estímulo ao uso de boas práticas e por meio de medidas técnicas 

compatíveis com os padrões internacionais. 

 

2. Assim sendo, o PRODAP sinaliza a necessidade da contratação do serviço de 

emissão de certificados digitais para servidores Web com o intuito de possibilitar 

conexões seguras, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações 

acessadas pela sociedade. 

 

3. A contratação justifica-se pelo fato de que os certificados, objetos deste TR já fazem 

parte dos nossos portais, sites e aplicações webs, é uma ferramenta de segurança que 

possibilita um serviço de conexão seguro. 

 

4. O CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO busca viabilizar a 

proteção adequada e atualizada do seu ambiente de modo a preservar, garantir a 

integridade, confidencialidade e segurança das informações institucionais contra as 

ações possam pôr em risco a segurança a continuidade dos portais e sites do GEA.     

Sendo assim, se faz necessário a aquisição dos objetos acima com objetivo de garantir 

a segurança. 

 



 

 

 

  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
CENTRO DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

3 
 
 

III. EXIGÊNCIAS COMERCIAIS E DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR  

 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODOS OS ITENS. 

 

1.1. Habilitação 

1.1.1. A contratada deverá apresentar 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo a identificação da pessoa 

jurídica emitente bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato, que 

caracterize o bom desempenho no fornecimento de certificados digitais SSL. 

 

IV. RESTRIÇÃO ADICIONAL E PERMISSÃO PARA SUBCONTRATAÇÕES 

 Não será admitida a subcontratação de qualquer item do objeto 

 

V. DA AQUISIÇÃO 

 

LOTE 1 – SOLUÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. 

Item Descrição Unidade 
Qtd a ser 

registrada 

1 
Certificado Digital SSL, para servidores web. 

CÓDIGO SIGA: 00023539 
Und. 40 

2 

Certificados Digitais SSL Wildcard, para 

servidores web. 

CÓDIGO SIGA: 00023540 

Und. 7 

 

1. ESPECIFICAÇÃO E REQUISITOS  

 

Considerando que o presente Projeto Básico trata de uma SOLUÇÃO DE 

CERTIFICADOS DIGITAIS e não de simples aquisição de produtos, a contratada deverá 

fornecer todos os produtos e serviços de tal forma que garanta sua integração e 



 

 

 

  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
CENTRO DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

4 
 
 

funcionamento conforme especificado. Por este motivo, todos os produtos e serviços 

fazem parte de um único lote. 

 

O CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO procura sempre 

estar de acordo com o modelo de contratação de TI seguindo diretrizes baseadas nas 

normas vigentes, conduzindo seus processos, definindo claramente os objetos de suas 

contratações e dividindo-os, sempre que possível, não deixando de observar as 

exigências técnicas e econômicas.  

 

Neste caso específico, optou-se por manter um objeto único, pois se trata da 

aquisição de uso de cerificados digitais, como citado acima. A solução não deve ser 

dividida em lotes, garantindo assim o cumprimento dos requisitos técnicos apresentados 

neste Projeto Básico. Para garantir o sucesso do projeto, é importante que apenas uma 

empresa seja contratada para o fornecimento do conjunto que compõe a solução. 

 

A aquisição da solução em um só lote garante a unicidade técnica dos 

processos, assim como o nível de serviços prestados. Esta aquisição técnica dar-se-á 

com a contratação da solução apresentada de forma única, garantindo que a empresa 

contratada esteja capacitada tecnicamente para trabalhar de forma integrada com os 

componentes desta solução, garantindo interoperabilidade, suporte e capacitação da 

equipe técnica do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 

 

Outro fator a ser levado em consideração, é a otimização dos recursos 

necessários à gerência dos contratos e o foco na melhoria e ampliação do ambiente 

computacional, visto que a TI tem uma equipe reduzida, portanto é importante 

aperfeiçoar o gerenciamento dos contratos. Conforme descrito, dividir o objeto 

ocasionará prejuízos técnicos e econômicos. 

 

Visando flexibilizar a configuração da solução, e compô-la com os itens 

disponíveis ajustando-os as reais necessidades, funcionalidades e orçamento, não 
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constitui obrigação a contratação da solução em sua totalidade, podendo-se ampliá-la, 

reduzi-la, modificá-la, ou implantá-la em fases, isto dependerá exclusivamente da 

conveniência do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, por este 

motivo os preços dos possíveis componentes da solução estão sendo registrados de 

forma unitária, facilitando assim a composição da solução no tempo e conveniência do 

CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 

 

O lote será composto pelos itens e quantidades a serem adquiridos descritos na 

tabela abaixo, cujas respectivas especificações mínimas, estão descritas de forma 

detalhada abaixo. Os Certificados Digitais SSL e SSL Wildcard, para servidores Web, 

devem possuir as características mínimas a seguir: 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO  

CERTIFICADOS DIGITAIS 

ITEM QTD REF DESCRIÇÃO 

01 40 UND Código SIGA - 00023539 - Certificado Digital SSL, para 

servidores web 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 Especificação e requisitos – Certificados Digitais SSL: 

 Ser baseado em SSL/TSL (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) de 

validação de domínio(DV); 

 Possuir chaves RSA de 2048 bits; 

 Permitir criptografia de no mínimo 256 bits (SHA-256); 

 Ter validade mínima de 2 (dois) anos após a sua emissão; 

 Permitir a comunicação segura por intermédio de SSL/TLS; 

 Ter o reconhecimento e acesso ao HTTPS pelos usuários de um site seguro com 

certificado reconhecido pelos aplicativos e pelos navegadores (browsers) 

utilizados pelos navegadores novos e antigos; 
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 Ter os certificados raiz inatos em 99,99% dos aplicativos navegadores (browsers) 

mais conhecidos do mercado, novo e antigos; 

 Ter reconhecimento internacional; 

 Possui conformidade Webtrust; 

 Ser compatível com os seguintes softwares: Microsoft Internet Information Server 

(IIS). Apache, Microsoft Exchange, NGINX e Red Hat jboss; 

 Ser compatível com os sistemas operacionais Windows Server 2008 R2 e 2012 

R2 ou superior, qualquer Linux e sistemas Unix; 

 Disponibilizar, em regime 24horasx7dias, página na internet para validação do 

certificado assinado; 

 Possuir processo de validação único e simplificado – o PRODAP receberá os 

privilégios de emissão e revogação dos certificados para Servidores Web a 

qualquer hora do dia ou da noite. Não serão necessários passos adicionais de 

validação de identidade; 

 Selo Seguro – O selo do site seguro caracteriza-se como elemento gráfico que 

represente, e tenha valor, para os visitantes do site. O selo do site seguro indica 

que houve procedimentos para determinar a propriedade e registro do website 

pela empresa ou organização e que a mesma tenha registro formal; 

 Incluir prestação de suporte remoto via telefone, e-mail, chat e/ou website, por 

equipe de técnicos especializados, para esclarecimento de dúvidas técnicas e 

cadastrais, tais como: geração do CSR, validação da solicitação de compra, 

instalação do certificado e selo do site seguro, disponibilizar, em regime 

24horasx7dias, página na internet para validação do certificado assinado, e 

outras necessárias à perfeita execução do objeto contratado. 

 

ITEM QTD REF DESCRIÇÃO 

02 07 UN Código SIGA - 00023540 - Certificados Digitais SSL 

Wildcard, para servidores web. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 Especificação e requisitos - Certificados Digitais SSL WILDCARD: 

 Certificado digital tipo Wildcard de validação de domínio (DV), por exemplo: 

(*.prodap.ap.gov.br); 

 Período de validade do certificado deve ser de 2 (dois) anos; 

 Licença de uso em ilimitados servidores sem custo adicional; 

 Ser compatível com servidores web que suportem os protocolos SSL/TLS, para 

utilizar com o serviço de Microsoft Information Service (IIS), Apache, NGINX e 

Red Hat jboss; 

 Ser compatível com os sistemas operacionais Windows Server 2008 R2 e 2012 

R2 ou superior, qualquer Linux e sistemas Unix; 

 Possuir conformidade Webtrust; 

 Ter os certificados raiz inatos em 99,99% dos navegadores (web browsers): 

novos e enatigos; 

 Ser compatível com o protocolo SSL – Secure Sockets Layer, versões sslv2, 

sslv3, TLS – Transport Layer Security na versão tlsv1 (sslv3.1) e HTTPS). Ter 

reconhecimento internacional; 

 Possuir processo de validação único e simplificado – o PRODAP receberá os 

privilégios de emissão e revogação dos certificados para Servidores Web a 

qualquer hora do dia ou da noite. Não serão necessários passos adicionais de 

validação de identidade; 

 Selo Seguro – O selo do site seguro caracteriza-se como elemento gráfico que 

represente, e tenha valor, para os visitantes do site. O selo do site seguro indica 

que houve procedimentos para determinar a propriedade e registro do website 

pela empresa ou organização e que a mesma tenha registro formal; 
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 Incluir prestação de suporte remoto via telefone, e-mail, chat e/ou website, por 

equipe de técnicos especializados, para esclarecimento de dúvidas técnicas e 

cadastrais, tais como: geração do CSR, validação da solicitação de compra, 

instalação do certificado e selo do site seguro; 

 Disponibilizar, em regime 24horasx7dias, página na internet para validação do 

certificado assinado, e outras necessárias à perfeita execução do objeto 

contratado. 

 

 

VII. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. Da solicitação dos serviços: 

Todo e qualquer serviço a ser demandado, somente será executado pela CONTRATADA 

mediante solicitação da CONTRATADA, emitida pelo Gestor do Contrato ou analista por 

ele indicado. 

 

As datas de início e término da execução dos trabalhos serão registradas na própria 

Solicitação; 

 

Os artefatos e produtos gerados em cada item contratado deverão atender a critérios de 

qualidade necessários para sua validação e aceitação, definidos neste Termo de 

Referência e nos procedimentos de padrões, metodologias e processos de trabalho da 

CONTRATANTE, complementados por outros critérios, no que couber, na Ordem de 

Serviço; 

 

A interrupção na execução dos trabalhos não interrompe a contagem dos prazos 

estipulados neste Termo de Referência e nas Ordens de Serviço, salvo por motivo 

formalmente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE; 
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A CONTRATANTE não se compromete a exaurir o objeto imediatamente, cabendo-lhe 

solicitar as quantidades previstas neste TR, paulatinamente, conforme necessidade. 

 

A solicitação dos itens ocorrerá da seguinte maneira:  

a) O CONTRATANTE solicita a execução dos itens por meio de e-mail institucional do 

gestor do contrato ou analista indicado para solicitar a emissão do certificado;  

b) A CONTRATADA não poderá recusar a execução de nenhuma solicitação, sob pena 

de incorrer em inexecução parcial. Porém, poderá questionar e solicitar adequações na 

solicitação, desde que aderentes aos itens previstos, bem como ao contrato e a este 

Termo de Referência, para garantir a qualidade das entregas;  

c) Caberá ao CONTRATANTE acatar ou não as requisições da CONTRATADA;  

d) A CONTRATADA, caso necessário, terá o prazo de 1 (um) dia útil, após a emissão da 

solicitação, para questionar ou solicitar adequações junto ao CONTRATANTE;  

e) O CONTRATANTE analisará os questionamentos ou solicitações da CONTRATADA e, 

em acatando, providenciará as adequações necessárias na solicitação emitindo-a 

novamente.  

 

A Solicitação poderá ser replanejada a qualquer momento a critério da CONTRATANTE, 

fato que deverá ser formalmente registrado e comunicado, ensejando a devolução 

(reabertura) dos prazos para execução dos itens objeto de alteração; 

 

A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à CONTRATANTE quaisquer fatores 

que possam afetar a execução dos itens contratados, impactando os prazos ou a 

qualidade do produto a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou 

pelos órgãos e entidades envolvidos, antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta 

dessa comunicação poderá, a critério da CONTRATANTE, implicar a não aceitação das 

justificativas. 

 

VIII. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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 A CONTRATANTE efetuará o recebimento do objeto contratado, provisoriamente, 

para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações, e 

definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto de acordo 

com o contrato; 

 Em caso de rejeição total/parcial do objeto contratado, substituição ou demais 

hipóteses de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliadas na 

etapa de recebimento, sujeitarão a CONTRATADA à aplicação das sanções 

administrativas cabíveis. 

 

Recebimento Provisório: 

A CONTRATANTE receberá provisoriamente o objeto contratado, que será sob demanda 

mediante emissão de termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 05 (cinco) 

dias úteis após a entrega do objeto; 

O recebimento provisório caberá ao fiscal técnico especialmente designado para 

acompanhamento e fiscalização do contrato decorrente desta proposição. 

 

Recebimento Definitivo: 

A CONTRATANTE efetuará o recebimento definitivo do objeto contratado, que será sob 

demanda, verificação da qualidade, quantidade e se os itens fornecidos atendem aos 

requisitos estabelecidos no contrato; 

Ocorrendo problemas durante a execução do recebimento, os mesmos serão 

informados à CONTRATADA, que deverá providenciar as correções cabíveis; 

Uma vez verificado o correto funcionamento dos itens entregues, o PRODAP efetuará o 

recebimento definitivo mediante emissão de termo recebimento em até 10 (dez) dias 

úteis após a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

O objeto contratado será rejeitado caso esteja em desacordo com as especificações, 

devendo a CONTRATANTE apontar a ocorrência por escrito, detalhando as razões para 

deixar de emitir o Termo de Recebimento Definitivo e indicando as falhas e pendências 

verificadas; 
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O recebimento definitivo do objeto não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA com relação ao funcionamento e configurações divergentes do 

especificado, durante todo o seu período de garantia; 

O recebimento definitivo é condição indispensável para o pagamento da etapa a ser 

entregue e inclusão no contrato. 

 

IX.  LOCALIDADE DE ENTREGA E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Os serviços serão prestados no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO – PRODAP na Rua São José, de segunda a sexta, de 08:00 às 12:00 e 

das 14:00 às 18:00. As entregas deverão ser agendadas, pela CONTRATANTE, junto ao 

CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, para que seja enviado um 

técnico para receber e vistoriar os serviços; 

 

Para fins da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá se deslocar às suas 

expensas, incluindo todos os custos de deslocamento, transporte, diárias, alimentação, 

hospedagem, adicionais noturnos ou quaisquer outros envolvidos; 

 

Como padrão e quando não especificado em contrário, considerar-se á como dia útil o 

período de 08 horas úteis, das 08:00 as 12:00 e 14:00 às 18h:00, nos dias em que 

houver expediente no PRODAP. Considerar-se-á hora útil o intervalo de uma hora dentro 

de um dia útil; 

 

Os serviços eventualmente realizados fora do horário de expediente, aos sábados, 

domingos e feriados, sejam no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente do 

PRODAP, não implicarão nenhum acréscimo ou majoração nos valores pagos à 

CONTRATADA. 

 

X. DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 
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A emissão dos certificados se dará sob demanda, ou seja, quando solicitado pelo 

CONTRATATNTE a CONTRATADA através de e-mail ou ferramenta disponibilizada pela 

CONTRATADA. 

 

Após a emissão dos certificados solicitados e a validação do CONTRATANTE a 

CONTRATADA deverá emitir nota fiscal para pagamento. 

 

X. DA VALIDADE DOS CERTIFICADOS 

A validade dos certificados contará a partir da data de sua emissão, caso seja 

necessária sua reemissão conforme descrito no item VIII. DO RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS, a data de validade anterior deverá ser desconsiderada e valendo a nova a 

partir da data de sua reemissão. 

 

Os Certificados solicitados terão validade de 24 meses, após a sua emissão. 

 

XI. DO PRAZO PARA EMISÃO 

Os certificados solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de uma hora após a 

solicitação realizada por e-mail ou ferramenta disponibilizada pela CONTRATADA. 

 

XII. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O gerenciamento e a fiscalização do contrato serão exercidos por meio de 

representantes formalmente designados pela CONTRATANTE, aos quais compete 

acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços bem como dirimir 

quaisquer dúvidas e pendências que surgirem; 

 

A Gerência de Produção será o setor do CENTRODE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFOMAÇÃO pela gestão e fiscalização da execução dos serviços objeto deste Termo 

de Referência; 
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O FISCAL do Contrato poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA os elementos 

necessários ao esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas aos serviços, tais como 

dados estatísticos, demonstrativos de custos, notas fiscais, mapa de registro e controle 

dos serviços; 

 

Durante a execução dos serviços, fica reservada ao fiscal do Contrato a autonomia para 

decidir sobre quaisquer casos que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou que não 

tenham sido previstos neste Termo de Referência, ou, ainda, nas disposições do 

decorrente Instrumento Contratual; 

 

O fiscal do Contrato poderá, a seu critério, realizar inspeções periódicas com o fim de 

verificar o cumprimento das especificações constantes do presente Termo de 

Referência; 

 

A fiscalização e o acompanhamento dos serviços não reduzem nem eximem as 

responsabilidades da empresa CONTRATADA perante o PRODAP ou terceiros; 

Qualquer tolerância por parte do fiscal do Contrato em relação ao estabelecido no 

contrato não implicará em alteração de cláusulas ou condições pactuadas. 

   

XIII. DAS OBRIGAÇÕES 

   1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com este termo de referência, as cláusulas contratuais, e da proposta da 

CONTRATADA; 

  1.2. Permitir o acesso, quando necessário de funcionários da CONTRATADA, 

devidamente identificado para solução de qualquer anormalidade, desde que solicitado 

pelo preposto à Gerência de Redes e Telecomunicação da PRODAP, a qual 

acompanhará toda atividade a ser desenvolvida; 

  1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
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indicando dia, hora, mês e ano, bem como os demais detalhes envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

  1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

  1.5. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação 

que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA; 

  1.6. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada ao contrato 

e demais elementos constitutivos; 

  1.7. Exigir que a CONTRATADA execute os serviços de forma conveniente e 

compatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas sem causar 

embaraço e desconfiança à fiscalização; 

  1.8. Fiscalizar a entrega dos serviços podendo sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências 

especificadas neste Projeto Básico; 

  1.9. Proporcionar as facilidades necessárias ao bom andamento para a execução dos 

serviços; 

  1.10. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados pela prestação dos 

serviços mediante apresentação, aceitação e atesto do Fiscal nos documentos hábeis 

de cobrança; 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  2.1. Fornecer o objeto e serviços para o qual se sagrar vencedora, em estrita 

conformidade com as especificações e condições exigidas neste termo de referência, 

bem como naquelas resultantes de sua proposta, devendo já estar inclusos nos 

valores propostos todos os custos, impostos, taxas e demais encargos pertinentes à 

execução do objeto do contrato. Não sendo aceitas quaisquer modificações; 

  2.2. A CONTRATADA deverá realizar entregar dos objetos descrito neste TR, 

seguindo as orientações do item X. DAS EMISSÃO DO CERTIFICADO. 
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  2.3. Substituir os certificados não aceitos pela CONTRATANTE em prazo não 

superior a 01(uma) hora, a contar da notificação de rejeição, conforme item VIII. DO 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS; 

  2.4. Responsabilizar-se pelo ônus e a logística da retirada e dos objetos deste TR, 

bem como da substituição dos certificados não aceitos; 

  2.5. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos itens, objeto do Contrato, respondendo 

administrativa, civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 

dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas 

atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 

terceiros; 

  2.6. Manter as condições de habilitação e qualificação durante a execução do 

contrato, informando ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas 

referidas condições apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 

regularidade; 

  2.7. Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE no tocante à verificação das 

especificações técnicas, prestando os esclarecimentos solicitados, atendendo às 

reclamações, caso ocorram, e prestando toda assistência técnica operacional; 

  2.8. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acatar as orientações do Fiscal 

de Contrato, prestando os esclarecimentos sobre o objeto contratado e sobre o 

atendimento das reclamações formuladas, nos devidos prazos; 

  2.9. Garantir o perfeito funcionamento da solução, quando ocorrer a implantação em 

campo, não cabendo ônus adicional aos órgãos CONTRATANTES; 

  2.10. Entende-se como perfeito funcionamento: compatibilidade do objeto com todas 

as descrições exigidas deste termo de referência, bem como o atendimento às 

exigências da legislação vigente; 

  2.11. Após o prazo da garantia, os equipamentos deverão permanecer com todas as 

funcionalidades operacionais, com as atualizações imediatamente anteriores a data 

final da garantia dos equipamentos; 
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  2.12. Somente a funcionalidade de filtro de conteúdo web poderá ser desativada ao 

final do prazo de garantia do equipamento, em razão de sua natureza técnica de 

acesso online as suas bases de dados; 

  2.13. Executar os serviços conforme as especificações deste termo de referência e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste termo de 

referência e em sua proposta; 

2.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

2.15. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração, durante 

o período de prestação dos serviços; 

2.16. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos específicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

2.17. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

2.18. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à CONTRATANTE; 

2.19. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição 

cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

2.20. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito neste termo de referência; 

2.21. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

2.22. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
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CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 

fim de evitar desvio de função; 

2.23. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

2.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

  2.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

  2.26. Arcar com os ônus necessários aos fornecimentos descritos neste processo; 

  2.27. Fazer constar nas notas fiscais as marcas dos materiais, definidas por ocasião 

do processo licitatório, para a devida conferência e documentação; 

  2.28. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do contrato; 

  2.29. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, 

estadual ou municipal; 

 2.30. Preservar as informações do órgão, não divulgar nem permitir a divulgação, sob 

qualquer hipótese, das informações a que venha a ter acesso em decorrência dos 

serviços realizados, sob pena de responsabilidade civil e/ou criminal; 

  2.31. Obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 

Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os 

Parágrafos Primeiro e Segundo do artigo 65 da Lei nº 8.666/93; 

    2.32. Credenciar por escrito, junto a CONTRATANTE, um preposto idôneo com 

poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à 

eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste termo de referência. 

 

XI. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE SUPORTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA / 

GARANTIA 
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  1. Da garantia do equipamento e Software 

   1.1 A garantia deverá ser de vinte e quatro (24) meses a iniciar-se a partir da data de 

entrega e emissão da Nota Fiscal. 

   1.2 A reposição deverá ser feita até o próximo dia útil. 

 

  2. Do Suporte e Atualização de Versão 

   2.1. A CONTRATADA deverá oferecer serviço de suporte para os produtos ofertados 

durante a vigência da garantia solicitada para cada item, contados a partir da entrega, 

instalação, configuração, teste, implantação e homologação pela CONTRATANTE dos 

produtos oferecidos; 

   2.2. O serviço de suporte deve incluir atualização da solução, isto é, o fornecimento de 

versão ou reemissão de certificado; 

   2.3. O serviço de suporte deve incluir correções na solução ou execução de quaisquer 

medidas necessárias para sanar falhas de funcionamento ou vulnerabilidades da 

solução; 

   2.4. Os serviços de suporte técnico devem contemplar as seguintes ações e/ou 

premissas: 

     2.4.1. Recepcionar via telefone ou e-mail, e registrar corretamente a abertura de 

qualquer chamado técnico referente à solução; 

     2.4.2. Implantar e manter scripts de atendimento adequados às necessidades de 

suporte técnico da CONTRATANTE; 

     2.4.3. Implantar e manter base de conhecimento adequada às necessidades de 

suporte técnico da CONTRATANTE; 

     2.4.4. Solucionar problemas ou sanar dúvidas por telefone e/ou e-mail quanto aos 

questionamentos repassados pela CONTRATANTE; 

     2.4.5. Acionar equipes específicas da CONTRATADA para realizar a reposição 

antecipada de certificados defeituosos, quando for necessário; 

     2.4.6. Acompanhar os chamados desde sua abertura até seu encerramento, 

independente de existir ou não redirecionamento para outras equipes técnicas da própria 

CONTRATADA ou CONTRATANTE; 
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     2.4.7. Fazem parte do escopo do suporte técnico, durante sua vigência, os seguintes 

serviços: 

      2.4.7.1. Disponibilizar atualizações de softwares e firmwares dos produtos ofertados 

sem qualquer tipo de ônus para a CONTRATANTE; 

       2.4.7.2. Realizar a reposição antecipada de qualquer certificado que apresentar 

defeito dentro do prazo de 72h (setenta e duas horas) após abertura de chamado ou 

constatação da necessidade de troca, sendo que a reposição deverá ocorrer na Sede da 

CONTRATANTE; 

    2.5. A reposição antecipada também deve ser feita por um ou mais equipamentos que 

somados sejam iguais ou similares ao equipamento defeituoso, com relação às 

características físicas e lógicas, e sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao 

funcionamento do ambiente da CONTRATANTE; 

  2.6. Os serviços de suporte técnico devem estar disponíveis em regime 24x7(Vinte e 

quatro horas por dia, sete dias por semana.), durante sua vigência do contrato. 

  2.7. Para os serviços de suporte técnico, a CONTRATADA ou o Fabricante deverá 

possuir Central de Atendimento disponibilizando contato por telefone e/ou e-mail em 

regime 24x7(Vinte quatro horas por dia, sete dias por semana) durante sua vigência do 

contrato. 

  2.8. Caberá a Central de Atendimento ser o contato único entre a CONTRATADA ou 

fabricante e a CONTRATANTE, registrando todas as solicitações e registros de 

ocorrência em sistema eletrônico específico para este, além de fornecer a 

CONTRATANTE o número de identificação da ocorrência para acompanhamento. 

   2.9 Os chamados técnicos deverão ser atendidos em no máximo 2 horas e a reposição 

de peças para os equipamentos devem ser feitas até o próximo dia útil. 

 

XII. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

  1.1. Fica a cargo do CONTRATANTE, acompanhar a execução dos serviços prestados 

pela CONTRATADA no que concerne à fiscalização, auditagem e acompanhamento da 

execução de todas as etapas dos serviços prestados. 
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  1.2. O CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com o fornecimento dos serviços, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência tanto do CONTRATANTE 

quanto da CONTRATADA, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes. 

  1.3. A contratada poderá manter preposto, aceito pela Administração do CENTRO DE 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, durante o período de fornecimento dos 

serviços, para representá-la sempre que for necessário. 

 

XIII. PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA 

Os procedimentos mínimos de segurança exigidos da Contratada são: 

  1.1. Credenciar junto ao CONTRATANTE, seus profissionais autorizados a retirar e a 

entregar documentos, bem como aqueles que venham a ser designados para prestar 

serviços nas dependências da Autarquia (PRODAP); 

  1.2. Identificar qualquer equipamento da empresa que venha a ser instalado nas 

dependências do CONTRATANTE, utilizando placas de controle de acesso, selos de 

segurança, etc.; 

  1.3. Fazer com que seus funcionários mantenham sigilo absoluto sobre informações, 

dados e documentos integrantes dos serviços a serem executados, inclusive com a 

assinatura de termo de responsabilidade e manutenção de sigilo próprio. 

  1.4. Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança 

implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do CENTRO DE GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 

  1.5. Comunicar com antecedência mínima de 03 (três) dias ao CENTRO DE GESTÃO 

DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO qualquer ocorrência de transferência, 

remanejamento ou demissão, para que seja providenciada a revogação de todos os 

privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do CENTRO DE GESTÃO 

DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, porventura colocados à disposição para 

realização dos serviços contratados; 
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  1.6. Manter sigilo sobre todos os ativos de informações do CENTRO DE GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; e da CONTRATADA que se refiram ao 

CONTRATANTE. 

 

XIV. DO PAGAMENTO 

  1.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na 

conta corrente da Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega sob 

demanda dos objetos deste Projeto Básico e prestação dos serviços efetivamente 

executados, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 2 

(duas) vias, de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo 

servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º 

da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada; 

  1.2. O atraso na entrega dos documentos de cobrança implicará prorrogação do 

vencimento em tantos dias úteis quantos forem os dias de atraso; 

  1.3. A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas 

Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz; 

  1.4. O pagamento somente poderá efetuado depois de cumprida as exigências do 

Decreto Estadual 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

  1.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou 

correção monetária; 

  1.6. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do 

banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem 

bancária; 

  1.7. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 

  1.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da Contratada; 
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  1.9. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade 

documental. 

  1.10. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a 

salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, de locomoção e 

materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste 

serviço; 

 1.11 Para a utilização de Cessão de Crédito com base no Parecer N° 

00002/2017/CPLC/PGF/AGU da AGU a CONTRATADA deve informar de seu intensão, 

para que conste no contrato antes de sua assinatura. 

 

XV. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

PRO. DE 

TRABALHO 

FONTE DE 

RECURSO 

ELEM. DESPESA 

1.04.126.0085.2460 240 339040 

 

 

XVI. VALOR ESTIMADO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MÉDIA VLR. 

UNT. 

MÉDIA 

VLR.TOTAL 

1 
Certificado Digital SSL/TLS, 

para servidores web. 
Und. 40 

R$ 201,67 R$ 8.066,67 

2 

Certificados Digitais SSL 

Wildcard, para servidores 

web. 

Und. 7 

R$ 709,67 R$ 4.967,67 

TOTAL R$ 13.034,33 
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XVII. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 1.1. A contratação será por MENOR PREÇO GLOBAL, que se constituirá no 

critério de seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras e serviços de 

modo geral e para contratação e bens e serviços de tecnologia da informação. 

 

XVIII. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

 1.1. Para habilitação a contratada deverá apresentar os devidos documentos 

comprobatórios elencados na legislação vigente. 

 

Critérios Técnicos 

 1.1. Declaração de Vistoria Técnica: A empresa interessada poderá comparecer 

ao CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO com no mínimo até 

02 (dois) dias úteis de antecedência à data de recebimento dos envelopes, para fins de 

conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração da proposta. Esta 

visita deve ser registrada através do TERMO DE VISTORIA, que deverá ser anexado 

aos documentos de habilitação e proposta de preços, sob pena de inabilitação no 

processo licitatório caso o termo em questão não esteja contido. Este termo deverá ser 

assinado pelo responsável ou representante legal da proponente e pelo Gestor 

(Gerência de produção) - GEPROD/PRODAP, deixando registrado que todos os 

detalhes que envolvem o objeto desta contratação foram devidamente repassados. 

Essa visita deve ser previamente agendada com o GEPROD/PRODAP, através do 

telefone (96) 3131-2617. 

Caso a proponente não queira participar da visita técnica, deverá apresentar, em 

substituição ao TERMO DE VISTORIA TÉCNICA, declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do fornecedor, sob as penalidades da lei, que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que 

assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros, seja na área técnica ou financeira, referentes ao escopo do 

contrato. 
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XIX. PENALIDADES 

  1. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração do CENTRO DE 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO poderá garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes sanções: 

 

1.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de 

fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corrida, uma vez comunicada oficialmente. 

 

  1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial. 

 

  1.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Administração do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

 

 

Macapá, 21 de junho de 2021. 

 

José Franciney dos Anjos Souza 
Gerencia de Produção  
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