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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

 

CONTRATO Nº XXX/2022

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE
ÁGUAS E CLIMA - APAC, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ________, EM
DECORRÊNCIA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO n°
0008/2022, PROCESSO nº PL.0053.2022.CEL.PE.0008.APAC, NOS TERMOS
DA LEI FEDERAL N° 10.520/2002, LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21.06.1993 E
DEMAIS NORMAS PERTINENTES.

 

Por este instrumento de Contrato, o ESTADO DE PERNAMBUCO, através da AGÊNCIA PERNAMBUCANA
DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, en�dade integrante da administração pública estadual indireta, autarquia sob
regime especial, com personalidade jurídica de Direito Público, criada pela Lei nº 14.028/2010, de
26/03/2010, publicada no D.O.E de 27/03/2010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.915.612/0001-20, com
sede na Av. Cruz Cabugá, nº 1111, Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50.040-000, neste ato representada por
sua Diretora-Presidente, SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO, devidamente nomeada pelo Exmo.
Sr. Governador do Estado de Pernambuco, mediante Ato nº 4161, publicado no D.O.E. de 20/02/2019,
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa _______________________, inscrita
no CNPJ(MF) sob o nº ______________, estabelecida na_______________________, representada neste
ato pelo Sr. _______________, doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e
acordado, e celebram o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições, que
mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº
10.520/2002, no Decreto Estadual nº 32.539/2008, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/1993, e demais normas aplicáveis, tudo de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 0008/2022,
PROCESSO nº PL.0053.2022.CEL.PE.0008.APAC, autorização da realização da despesa pela Comissão
Técnica de Análise de Demandas à CPF, por meio do O�cio nº 1601/2022, datado de 11 de outubro de
2022, em resposta a solicitação de autorização realizada por meio do O�cio nº 291/2022/DP-Apac,
datado de 07 de outubro de 2022, e toda a documentação constante do processo SEI nº
PL.0053.2022.CEL.PE.0008.APAC.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente instrumento contratual tem por objeto a locação de equipamento de
segurança Sophos para promover a proteção do ambiente de rede e web da Agência Pernambucana de
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Águas e Clima - APAC, com os seguintes módulos: licença básica, proteção de rede, proteção da web e
suporte aprimorado, nos termos da legislação vigente e conforme as disposições con�das no Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022, PROCESSO nº PL.0053.2022.CEL.PE.0008.APAC e processo SEI nº
PL.0053.2022.CEL.PE.0008.APAC.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

 

PARÁGRAFO ÚNICO: São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo
rela�vo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022, PROCESSO Nº PL.0053.2022.CEL.PE.0008.APAC e todos
os seus anexos, assim como a proposta apresentada pela CONTRATADA.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O regime de execução dos serviços é o de execução indireta: empreitada por preço
unitário.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados de xx/xx/xxxx a
xx/xx/xxxx, respeitada a vigência do crédito orçamentário, podendo ser prorrogado, por interesse das
partes, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, com base no inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto contratado pelo preço de R$ XX,
perfazendo o total de R$ XXX, conforme o detalhamento abaixo:

 

Item E-Fisco Descrição do Objeto Quant.
Unid.
de
Medida

Quant.
de
Tempo

Unidade
de
Tempo

Valor
Unit.

Valor
Total

01 219352-
3

SERVICO DE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA - DO TIPO
SERVIDOR DE FIREWALL,
COM MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA,
E ATUALIZACAO
TECNOLOGICA.

01 Unidade 12 Mês   

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor do contrato compreende os custos diretos e indiretos decorrentes da
execução do objeto, incluindo todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre a prestação dos serviços a serem executados.
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta contratação correrão,
neste exercício, por conta da seguinte dotação orçamentária:

- UO: 0313 - APAC

- Programa de Trabalho: 18.122.0440.4352.0000

- Natureza da Despesa: 3.3.90.00

- Fonte: 0126000000 - Fehidro

 

PARÁGRAFO ÚNICO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios
para atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apos�lamento.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal devidamente
atestada pelo gestor da contratação.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado mensalmente, em favor da empresa contratada em
até 30 (trinta) dias, a ser depositado em conta corrente no Banco indicado pela CONTRATADA, mediante
apresentação das notas fiscais/faturas atestadas pelo gestor do contrato.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento somente será efetuado após o atesto do servidor responsável pela
gestão do contrato.

 

PARÁGRAFO QUARTO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e
exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data
prevista para o pagamento e a correspondente ao efe�vo adimplemento da parcela, será calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP

Onde: EM = Encargos moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado:

I = (TX) / 365; I = (6/100) / 365; I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual do índice de atualização financeira aplicável ao objeto.

 

PARÁGRAFO QUINTO: A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura
do mês seguinte ao da ocorrência.
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PARÁGRAFO SEXTO: Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos, inclusive quaisquer
tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra
natureza resultantes da execução do contrato;

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O preço unitário e total registrados neste contrato compreendem as únicas
remunerações devidas.

 

PARÁGRAFO OITAVO: Ocorrendo erro na apresentação das notas fiscais, as mesmas deverão ser
corrigidas pela CONTRATADA, conforme o caso, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato
implicará em postergação da data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos
financeiros para a CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços serão executados mediante as seguintes especificações técnicas:

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO

 

1. Next-Genera�on Firewall (NGFW) para proteção de informação perimetral e de rede com
iden�ficação de usuários e por camada 7, com controle de aplicação, administração de largura de
banda (QoS), VPN IPsec e SSL, IPS, prevenção contra ameaças de vírus, malwares, Filtro de URL,
criptografia de email, inspeção de tráfego criptografado e proteção de firewall de aplicação Web;

2.  Deverá ser fornecido console de gerenciamento dos equipamentos e centralização de logs no
próprio hardware (em SSD), em nuvem ou virtualizado em hardware específico;

3.  Deverá ser fornecida a licença para atualização de so�ware de proteção de firewall, de websites,
IPS, de conexão e proteção de VPN e Wire Less, sem custo adicional, durante toda a execução
contratual, para os itens que representem bens materiais, a CONTRATADA deverá fornecer
produtos novos, sem uso anterior;

4.  Por cada appliance �sico que compõe a plataforma de segurança, entende-se o hardware,
so�ware e as licenças necessárias para o seu funcionamento;

5.  Não serão aceitos equipamentos servidores e sistema operacional de uso genérico do �po Linux
open source;

6.  A solução deverá contemplar a totalidade das capacidades exigidas, sendo permi�do o uso de
mais de um equipamento (sempre em modo de alta disponibilidade HA) para complementar a
solução, caso o fabricante não possua todas as funções em um único equipamento.

7.  Cada appliance deverá ser capaz de executar a totalidade das capacidades exigidas para cada
função, não sendo aceitos somatórias para a�ngir os limites mínimos;

8.  O hardware e o so�ware fornecidos não podem constar, no momento da apresentação da
proposta, em listas de end-of-support ou end-of-engineering-support life do fabricante;

9.  A solução deve consis�r de appliance de proteção de rede com funcionalidades de Next
Genera�on Firewall (NGFW), e console de gerência, monitoração e logs. Por funcionalidades de
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NGFW entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção de ameaças, iden�ficação de
usuários e controle granular de permissões;

10.  As funcionalidades de proteção de rede que compõem a plataforma de segurança, podem
funcionar em múl�plos appliances desde que obedeçam a todos os requisitos desta especificação;

11.  A plataforma deve ser o�mizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 7;

12. A solução deverá ser fornecida em sua versão de so�ware mais atualizada, com o recurso de
executar a reversão (roll back) para versões anteriores na própria console, na interface GUI, sem a
necessidade de desinstalação e reinstalação;

13. Uma interface completa de comando de linha (CLI command-line-interface) deverá ser acessível
através do protocolo SSH e via porta serial;

14.  A atualização de so�ware deverá enviar avisos de atualização automá�cos;

15.  O sistema de objetos deverá permi�r a definição de redes, serviços, hosts períodos de tempos,
usuários e grupos, clientes e servidores;

16.  O Backup deve ser criptografado para maior segurança;

17.  O Backup e o reestabelecimento de configuração deverão ser feitos localmente, via FTP ou e-mail
e com frequência diária, semanal ou mensal, podendo também ser realizado por demanda;

18.  As no�ficações deverão ser realizadas via e-mail e SNMP. Suportar SNMP traps;

19.  Suportar SNMPv2, SNMPv3 e Ne�low;

20.  O firewall deverá ser stateful, com inspeção profunda de pacotes;

21.   As zonas deverão ser divididas pelo menos em WAN, LAN e DMZ, sendo necessário que as zonas
LAN e DMZ possam ser customizáveis;

22.  As polí�cas de NAT deverão ser customizáveis para cada regra;

23.  A proteção contra flood deverá ter proteção contra DOS (Denial of Service), DDoS (Distributed
DoS). Proteção contra an�-spoofing;

24.  Suportar IPv4 e IPv6;

25. O IPv6 deve suportar os tunelamentos 6in4, 6to4, 4in6 e IPv6 Rapid Deployment (6rd) de acordo
com a RFC 5969;

26.  Suporte aos roteamentos está�cos, dinâmico (RIP, BGP e OSPF) e mul�cast (PIM-SM e IGMP);

27.  Deve suportar a definição de VLANs no firewall conforme padrão IEEE 802.1q e tagging de VLAN.
Possibilitar a criação de interfaces lógicas por VLAN e Link Aggrega�on;

28.  O balanceamento de link WAN deve permi�r múl�plas conexões de links Internet, checagem
automá�ca do estado de links, failover automá�co e balanceamento por peso;

29.  A solução deverá permi�r link-aggrega�on de interfaces de firewall suportando o protocolo IEEE
802.3ad, para escolhas entre aumento de throughput e alta disponibilidade de interfaces;

30.  A solução deverá permi�r configurar os serviços de DNS, Dynamic DNS, DHCP e NTP; O traffic
shapping (QoS) deverá ser baseado em rede ou usuário;
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31.  A solução deve permi�r o tráfego de cotas baseados por usuários para upload/download e por
tempo, sendo cíclicas ou não-cíclicas;

32.  Deve possuir o�mização em tempo real de voz sobre IP;

33.  Deve implementar o protocolo de negociação Link Aggrega�on Control Protocol (LACP). Os
disposi�vos de proteção de rede devem possuir suporte a DHCP Relay;

34.  Os disposi�vos de proteção de rede devem possuir suporte a DHCP Server. Os disposi�vos de
proteção de rede devem possuir suporte a Jumbo Frames;

35.  Os disposi�vos de proteção de rede devem suportar sub-interfaces ethernet logicas;

36.  Os disposi�vos de proteção de rede devem possuir suporte a Policy based rou�ng ou policy based
forwarding;

37.  Deve suportar NAT dinâmico (Many-to-Many) Deve suportar NAT está�co (1-to-1);

38.  Deve suportar Tradução de porta (PAT). Deve suportar NAT de Origem;

39.  Deve suportar NAT de Des�no;

40.  Deve suportar NAT de Origem e NAT de Des�no simultaneamente;

41. Deve implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção deve ser possível definir o
percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links;

42.  A solução deve prover recursos de roteamento inteligente, definindo, mediante regras pré-
estabelecidas, o melhor caminho a ser tomado para uma aplicação;

43.  A solução deverá ser capaz de monitorar e iden�ficar falhas mediante a associação de health
check, permi�ndo testes de resposta por ping, tcp;

44.  Deverá ser permi�da a criação de polí�cas de roteamento com base nos seguintes critérios:
aplicação, redes des�nos, usuários e grupos;

45.  Além de possibilitar a definição de banda máxima e garan�da por aplicação, deve também
suportar o match em categorias de URL, IPs de origem e des�no, logins e portas;

46.  Deve possibilitar roteamento dis�nto a depender do grupo de usuário selecionado na regra de
roteamento;

47.  Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente Proteção an�-spoofing;

48.  Deve suportar Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede;

49.  Deve suportar Modo Camada - 2 (L2), para inspeção de dados em linha e visibilidade do tráfego.
Deve suportar Modo Camada - 3 (L3), para inspeção de dados em linha visibilidade do tráfego.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - REDES VIRTUAIS PRIVADAS - VPN

 

1.  Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-to-Site. Suportar IPsec VPN;

2.  Suportar SSL VPN. Suportar L2TP e PPTP;
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3.   Suportar NAT-T (nat transversal);

4.  Suportar acesso remoto SSL, IPSec e VPN Client para Android e iPhone/iPAD;

5.  Deve ser disponibilizado o acesso remoto ilimitado, até o limite suportado de úneis VPN pelo
equipamento, sem a necessidade de aquisição de novas licenças e sem qualquer custo adicional
para o licenciamento de clientes SSL;

6.  Deve possuir o acesso via o portal de usuário para o download e configuração do cliente SSL para
Windows;

7.   Deve possuir opção de VPN IPSEC com client na�vo do fabricante;

8.  Deve possuir um portal encriptado baseado em HTML5 para suporte pelo menos a: RDP, HTTP,
HTTPS, SSH, Telnet e VNC, sem a necessidade de instalação de clientes VPN nas estações de acesso.
A VPN IPsec deve suportar: 3DES, Auten�cação MD5 e SHA-1; Diffie-Hellman Group 1, Group 2,
Group 5 e Group 14; Algoritmo Internet Key Exchange (IKE); AES 128, 192 e 256 (Advanced
Encryp�on Standard); SHA 256, 384 e 512; Auten�cação via cer�ficado PKI (X.509) e Pre-shared key
(PSK);

9.  Deve possuir interoperabilidade com Sophos XG e XGS Séries;

10.  Deve permi�r total integração com os firewalls Sophos existentes na rede de comunicação da sede
com o radar e permi�r o gerenciamento através da mesma console de forma centralizada;

11. Deve permi�r criar polí�cas de controle de aplicações, IPS, An�vírus, An�-Malware e filtro de URL
para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;

12.  Suportar auten�cação via AD/LDAP, Token e base de usuários local;

13.  Permi�r estabelecer um túnel SSL VPN com uma solução de auten�cação via LDAP, Ac�ve
Directory, Radius, eDirectory, TACACS+ e via base de dados local;

14. Deve possuir configuração de VPN IPsec assis�da para facilitar a implementação;

15.  Deve permi�r inspeção TLS 1.3 com exceções predefinidas;

16.  Deve permi�r inspeção profunda de pacote de fluxo;

17.  Deve permi�r a prevenção de invasão IPS Next-Genera�on;

18.  Deve permi�r a proteção avançada contra ameaças (ATP);

19.  Deve permi�r VPN sem cliente usando HTML5;

20.  Deve permi�r controle de Web por usuário, grupo, categoria, URL e palavra-chave;

21. Deve permi�r proteção contra ameaças de Web como malware, PUA, JavaScript malicioso e
pharming;

22.  Deve permi�r controle de aplica�vos por usuário, grupo, categoria e risco;

23.   Deve permi�r SD-WAN sincronizado para controle de aplica�vos desconhecidos;

24. Deve permi�r adicionar opcionalmente a proteção contra ameaças de dia zero com análise de
todos os arquivos desconhecidos usando Inteligência Ar�ficial, Marchine Learn e SandBox;

25.  Deve permi�r um gerenciamento de firewalls em grupo;
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26.  Deve permi�r adicionar opcionalmente a solução an�spam integrado com os recursos de an�vírus,
Data Lost Preven�on e criptografia;

27.  Deve permi�r adicionar opcionalmente a proteção de servidor de aplicações de WEB;

28.  Deve permi�r uma conexão segura com um servidor Syslog usando um cer�ficado externo para
enviar logs criptografados por TLS.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DESEMPENHO E HARDWARE DA SOLUÇÃO
DE SEGURANÇA DE PERÍMETRO DE REDE

 

1.   Performance mínima de 6.500 Mbps de throughput para firewall;

2. Performance mínima de 2.500 Mbps de throughput de FireWall IMIX;

3.  Performance mínima de 700 Mbps de throughput de Threat Protec�on;

4.  Performance mínima de 1.500 Mbps de throughput de IPS;

5.  Performance mínima de 700 Mbps de throughput de VPN IPSEC. Suporte a, no mínimo, 3.000.000
de conexões simultâneas;

6.  Suporte a, no mínimo, 30.000 novas conexões por segundo;

7.  Possuir o número irrestrito quanto ao máximo de usuários licenciados;

8.  Possuir armazenamento interno, via SSD de 64 GigaBytes, para sistema operacional, logs e
relatórios. Possuir no mínimo 08 (oito) interfaces de rede 1000Base-TX, 1 interface de rede SFP
fiber;

9. Possuir 1 (uma) interface do �po console ou similar;

10.  Deve permi�r adicionar opcionalmente fonte redundante 100-240VAC externa (deve ser fornecida
junto com o equipamento);

11.  Possuir o mínimo de 2 conexões USB’s e 1 conexão Micro-USB;

12.  Possuir 19 pol de largura ou modelo de mesa (desktop) com opção de permi�r adicionar
opcionalmente adaptador extensor para rack de 19 pol.

 

PARÁGRAFO QUARTO - SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO

 

1.  Suporte técnico na modalidade 8 hs x 7 dias “REMOTO e ON SITE” durante todo o período de
execução contratual, com tempo de resposta ao atendimento de até 4h (quatro horas) após o
chamado registrado;

2.  Durante a vigência do contrato o contratado deverá proceder todas as atualizações de so�wares
necessárias sem nenhum custo adicional;

3.  Na prestação do suporte técnico não poderá haver limites no quan�ta�vo de abertura de
chamados;
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4.  O fornecedor ou fabricante deverá possuir portal WEB, e-mail, telefone local ou através de
telefone 0800 para abertura e registro de chamados técnicos, sendo possível solicitar atendimento
em língua portuguesa.

 

PARÁGRAFO QUINTO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO A SER REALIZADA EM QUALQUER
DIA E HORÁRIO DEFINIDO PELA CONTRATANTE.

 

1.  Configurações básicas de conec�vidade;

2.  Registro e a�vação de licenças Atualização de so�ware;

3.  Configuração de zonas de segurança, VLANs e roteamento interno; Configurações dos serviços de
segurança como IPS e Configuração de balanceamento de cagar de links WAN;

4.  Migração e/ou configuração de regras de firewall; Configuração de VPN’s;

5.  Configuração de regras de aplicação; Integração com base LDAP ou Radius; Configuração de
auten�cação SSO;

6.  Configuração de filtro de conteúdo por grupo de usuários e exceções; Configuração da unidade de
alta disponibilidade, quando houver;

7.  Configuração de QoS por serviços e/ou aplicações; Testes de funcionalidades;

 

PARÁGRAFO SEXTO - TREINAMENTO “HAND’S ON” BÁSICO NO LOCAL DA CONTRATANTE

 

1.  A CONTRATADA deverá fornecer treinamento a servidores da APAC, a serem indicados pelo
Gestor/Fiscal do Contrato, sobre as funcionalidades da solução contratada. O Treinamento ocorrerá
na sede da APAC, para até 2 (dois) servidores.

2. Todos os custos envolvidos com locomoção do(s) instrutor(es), e com a aquisição de demais
materiais necessários à realização do treinamento serão de responsabilidade da CONTRATADA;

3.  Deverá ser focado na aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades prá�cas necessárias
para configurar e gerenciar o ambiente. O conteúdo abordado deve apresentar, de forma teórica e
prá�ca, as caracterís�cas técnicas que envolvem os novos equipamentos adquiridos,
demonstrando como configurá-los de acordo com a topologia, necessidades e peculiaridades do
ambiente operacional da CONTRATANTE;

4.  O Treinamento será realizado com carga horária mínima de 08 (oito) horas, devendo ser
ministrado o seguinte conteúdo pela Contratada aos par�cipantes:

a) Funcionalidades básicas do equipamento: senha de administração, hora e data, schedules;
Procedimento de registro e a�vação de licenças;

b)  Procedimento de atualização de so�ware; Zonas de segurança e objetos;

c)  Interfaces �sicas, interfaces virtuais (VLANs) e roteamento interno; NAT; NAT-T;

d) Balanceamento de carga de links WAN; Regras de firewall;

e) VPN’s;

f)  Regras de aplicação, incluindo visibilidade das mesmas; Integração com base LDAP ou Radius.
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CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

 

PARÁGRAFO ÚNICO - CARACTERISTICAS GERAIS

 

1. A licença a ser disponibilizada deve possuir validade durante todo o período de vigência contratual,
para garan�r o perfeito funcionamento de proteção ao ambiente operacional;

2.  A CONTRATADA deve providenciar os serviços de suporte e manutenção da solução ofertada;

3.  Os serviços de reparo dos serviços especificados serão executados somente e exclusivamente onde
se encontram (on-site);

4.  O fornecedor deverá possuir portal WEB, e-mail, telefone local ou através de telefone 0800 para
abertura e registro de chamados técnicos, sendo possível solicitar atendimento em língua
portuguesa, comprometendo-se a manter registos dos mesmos constando a descrição do
problema;

5.  O atendimento deve ser realizado em regime 8 hs x 7 dias com atendimento no local em até 4
(quatro) horas após abertura do chamado;

6.  A Contratada também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte
online como “chat”, “email” e página de suporte técnico na internet com disponibilidade de
atualizações e “ho�ixes” de drivers, bios, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de
troubleshoo�ng, no mínimo;

7. Esta modalidade de cobertura de garan�a deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a par�r da
data de assinatura do Contrato, e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes
para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de
recomendações por parte da contratada, etc;

8.  Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para
comprovação), que permita verificar a garan�a da licença através da inserção do seu número de
série;

9.  Oferecer serviço e ferramentas de diagnós�co e troubleshoo�ng remotos na qual os técnicos da
contratada se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de internet
segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;

10.  A reinstalação e/ou correção de falhas decorrentes da garan�a não gera quaisquer ônus para a
contratante. Toda ação neste sen�do, fica automa�camente garan�do até o final do prazo de
garan�a do objeto;

11.  A CONTRATADA poderá instalar so�ware de gestão de suporte;

12.  Monitoramento a�vo do ambiente, para iden�ficação de problemas que afetem o funcionamento
e o desempenho dos sistemas;

13.  Abertura automá�ca de chamados diretamente com o fabricante, para mi�gar a possibilidade de
parada do ambiente;

14.  Upload automá�co de logs para o fabricante, de forma a permi�r o diagnós�co mais eficaz;
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15.  O so�ware a ser instalado pelo fabricante deve estar devidamente licenciado e suportar todas as
caracterís�cas listadas neste descri�vo;

16.  Durante o horário comercial, o fabricante deve disponibilizar recurso de administrador remoto
dedicado;

17.  Gerenciar o atendimento de segundo nível para quando os problemas não forem resolvidos
através de processos padronizados, atuando como ligação de serviços para coordenar todos os
recursos necessário a fim de enfrentar questões individuais de maior gravidade ou sistêmicas;

18.  Gerenciar situação crí�ca atuando como ponto de contato único para resolução dos problemas;

19.  Realizar avaliações des�nadas a melhorar a eficiência operacional, quando considerado necessário
pelas partes;

20.  Sempre que houver atualização dos so�wares, poderá realizar eventos remotos, sem custo
adicional ao cliente e sem limite máximo de eventos durante o contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO

 

O Nível Mínimo de Serviço tem por obje�vo aprovar a qualidade dos serviços prestados durante a
garan�a on-site por 12 (doze) meses para a solução contratada, conforme especificado neste contrato.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Serviços e seus Respec�vos Prazos, constantes do quadro abaixo,
contemplados por este Nível Mínimo de Serviço a serem prestados pela CONTRATADA durante o período
de garan�a, terão suas métricas permanentemente avaliadas pelo CONTRATANTE.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A gestão do contrato será efetuada por um conjunto de indicadores e métricas
que estabelecem e mensuram os níveis de qualidade, de desempenho e de disponibilidade dos serviços
de garan�a da CONTRATADA. Esse conjunto de indicadores estabelece o Nível Mínimo de Serviço que
deve ser cumprido pela CONTRATADA.

 

PARÁGRAFO QUARTO: Cada indicador possui uma métrica (unidade de medida) e uma meta a cumprir
(valor mínimo aceitável).

 

 ITEM 1

Serviços e Seus Respec�vos Prazos

ITEM A�vidade ou Serviço MÉTRICA TEMPO

 

 

1

Realização, por parte da Contratada, da entrega e
instalação do equipamento com os so�wares(s) no local
indicado pelo Contratante.

Dias corridos após a
re�rada/recebimento da
Nota de Empenho.

05
(cinco)
dias
úteis

    

 Manutenção e reparo ou reinstalação de so�wares HORA 4
(Quatro
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2 horas)

 

3
Atendimento de Assistência Técnica On-Site com
Cobertura 8 hs x 7 dias HORA

4
(Quatro
horas)

 

4
Manutenção e reparo ou reinstalação de so�wares on-
site. DIA

10
(dez)
dias

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OUTROS SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via
Telefone em Regime 0800, Chat, E-mail ou Sistema on-line através da Internet 8 hs x 7 dias.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PRAZO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços referentes à locação do equipamento firewall, a instalação e a
realização do treinamento deverão ser prestadas na sede da APAC, situada à Av. Cruz Cabugá 1111, CEP
50.040-000, Recife - PE, mediante agendamento prévio com o servidor Davidson Ferraz Mariano da Silva
pelo telefone (81) 3183- 1062.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para entrega, instalação, configuração e treinamento da solução
contratada será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r do primeiro dia ú�l após a assinatura do
contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal da Contratada,
em periodicidade anual contada a par�r da data de apresentação da proposta, u�lizando-se para tanto o
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei Estadual
nº 17.555/2021 e do Decreto nº 52.153, de 17 de janeiro de 2022.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa
Contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efe�vação da prorrogação
contratual, sob pena de, não o fazendo tempes�vamente, ocorrer a preclusão do seu direito, nos termos
do art. 5º, III, da Lei Estadual nº 17.555/2021.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial,
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impedi�vos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65,
inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não será permi�da a subcontratação de qualquer parcela do objeto do presente
contrato, uma vez que, em pesquisa ao mercado, foi constatado que o serviço pretendido no certame
pode ser prestado na sua integralidade por qualquer empresa do ramo, sem que se demande
especialização, concentração de mercado ou racionalização de a�vidades que inviabilizem tal execução.
Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a
Administração Pública.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Com fundamento no ar�go 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n°
42.191/2015, a empresa licitante ou contratada, convocada no prazo de validade de sua proposta, ficará
sujeita às penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração
Direta e Indireta do Estado de Pernambuco, com descredenciamento nos sistemas cadastrais de
fornecedores (CADFOR), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais,
nos seguintes casos:

 

a) Apresentar documentação falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Falhar ou fraudar na execução da contratação;

d) Não assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente no prazo estabelecido;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Não man�ver a proposta;

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;

h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaração falsa.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

 

a) Para cada chamado técnico atendido com prazo acima do es�pulado neste Instrumento contratual
poderá ser cobrada multa de 1% (um por cento) do valor da contratação, por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento);

b) Pelo não cumprimento do prazo es�pulado neste Instrumento Contratual, referente à entrega e
instalação do equipamento, poderá ser cobrada multa de 0,5% (meio por cento) do valor total da
contratação, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

c) Pela demora em corrigir falha no serviço/fornecimento ou em subs�tuir o equipamento, a contar do
segundo dia da data da no�ficação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da contratação,
por dia decorrido;

d) Pela recusa em corrigir as falhas no serviço/fornecimento ou em subs�tuir o equipamento,
entendendo-se como recusa o não fornecimento ou subs�tuição do material nos 05 (cinco) dias que se
seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor da contratação;

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento
convocatório e contrato ou instrumento equivalente e não abrangida nos incisos anteriores: 0,5% (meio
por cento) do valor da contratação, para cada evento, até o limite de 10% (dez por cento).
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PARÁGRAFO TERCEIRO: As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 12 (doze) meses
corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

 

PARÁGRAFO QUARTO: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administra�vo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;

 

PARÁGRAFO QUINTO: A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de
Recolhimento Estadual (GRE), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da no�ficação pela autoridade
competente, sob pena de inscrição na Dívida A�va Estadual;

 

PARÁGRAFO SEXTO: O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações come�das.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

São obrigações da CONTRATANTE:

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Efetuar os pagamentos devidos dentro dos prazos previstos contrato.

 

PARÁGRAFO SGEUNDO: Rejeitar soluções e/ou procedimentos que não sa�sfizerem os padrões exigidos
nas especificações e recomendações do fabricante.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Rejeitar soluções e/ou procedimentos que não sa�sfizerem as especificações
constantes neste contrato.

 

PARÁGRAFO QUARTO: U�lizar a solução contratada corretamente, segundo os padrões técnicos ditados
pelo fabricante.

 

PARÁGRAFO QUINTO: Atestar as notas fiscais/faturas rela�vas à solução adquirida.

 

PARÁGRAFO SEXTO: No�ficar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados solução, bem como
possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de ordenar
a suspensão de pagamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta
apresentada na licitação e, ainda:

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer a solução em conformidade com este instrumento contratual.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Corrigir, subs�tuir às suas expensas, total ou parcialmente, a solução que
apresente defeitos ou incorreções.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pelo Contratante,
respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

 

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA se responsabilizará civilmente por todos os eventos que se
originarem de atos culposos seus ou de seus prepostos, ressalvados os eventos de caso fortuito ou força
maior.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

O responsável pela gestão e fiscalização do contrato, e atesto, será o servidor Davidson Ferraz Mariano da
Silva, matrícula 10170-2, Técnico em Informá�ca GTIC/APAC e ou quem vier a lhe subs�tuir em sua
ausência.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O fiscal do contrato responsabilizar-se-á pela vigilância e garan�a da
regularidade e adequação dos serviços;

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente
de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a iden�ficar
as obrigações in concreto tanto da CONTRATANTE quanto da CONTRATADA;

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA (art. 68 da Lei nº
8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como
traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;

 

PARÁGRAFO QUARTO: Disponibilizar toda a infraestrutura necessária assim como definido no contrato e
dentro dos prazos estabelecidos;

 

PARÁGRAFO QUINTO: Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais
assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas,
cronogramas etc;

 

PARÁGRAFO SEXTO: Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quan�ta�vo do objeto
ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que
possa comprometer a aderência contratual e seu efe�vo resultado;

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Recusar serviço irregular, não aceitando serviço diverso daquele que se encontra
especificado no edital da licitação e respec�vo contrato;
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PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar por escrito qualquer falta come�da pela empresa;

 

PARÁGRAFO NONO: Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades come�das
passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a CONTRATADA.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios
à CONTRATADA;

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Solicitar abertura de processo administra�vo visando à aplicação de penalidade
cabíveis, garan�ndo a defesa prévia à CONTRATADA.

 

PARÁGRAFO QUARTO: Emi�r avaliação da qualidade do serviço.

 

PARÁGRAFO QUINTO: Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais.

 

PARÁGRAFO SEXTO: Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Propor aplicação de sanções administra�vas pelo descumprimento das cláusulas
contratuais apontadas pelos fiscais.

 

PARÁGRAFO OITAVO: Providenciar o pagamento das faturas emi�das pela CONTRATADA, mediante a
observância das exigências contratuais e legais.

 

PARÁGRAFO NONO: Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do
contrato não seja ultrapassado.

 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas
contratuais.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DOS DADOS

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todas as informações, aplica�vos e documentos que forem manuseados e
u�lizados são de propriedade do CONTRATANTE, não podendo ser repassados, copiados, alterados ou
absorvidos na relação de bens da CONTRATADA, bem como de seus executores, sem expressa
autorização do CONTRATANTE.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os executores da CONTRATADA, que atuarão na implantação e nos demais
serviços previstos na solução, receberão acesso priva�vo e individualizado, não podendo repassá-los a
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terceiros, sob pena de responder, criminalmente e judicialmente, pelos atos e fatos que venham a
ocorrer em decorrência deste ilícito.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será considerada ilícita a divulgação, o repasse ou u�lização indevida de
informações, bem como dos documentos e informações u�lizados durante a prestação dos serviços.

 

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA obriga-se a dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por
escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).                                                           

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas pela celebração
de prévio termo adi�vo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

 

O contrato poderá ser rescindido nos termos dos ar�gos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal
Licitatório, e pelas regras no edital do 0008/2022, PROCESSO nº PL.0053.2022.CEL.PE.0008.APAC na
Proposta de Preços, e, nos casos omissos, aplicar-se-ão os Princípios Gerais do Direito.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO REGISTRO

 

O presente instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
alterações, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado na forma de
extrato, como condição de sua eficácia.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

 

Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para os li�gios decorrentes deste contrato, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

Recife, data da úl�ma assinatura eletrônica

 

____________________________________

Suzana Maria Gico Lima Montenegro

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC

CONTRATANTE

 

 

___________________________

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Isabel Aguiar Lafaye�e, em 30/11/2022, às 16:58,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 31025747
e o código CRC CEE48A7D.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA

Av. Cruz Cabugá, 1111,  - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: (81) 3183-1000 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

