
 
EDITAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 

(Processo Administrativo n° 291/2017) 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE BURTIS, por 

meio do(a) Pregoeira Titular Sra. Terezinha Prisco Damasceno, da Prefeitura Municipal de Buritis-

MG., sediado(a) na avenida Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis-MG., realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007, 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 26/05/2017 

Horário:  09h00min 

Local: Setor de Compras e Licitações 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

aquisição de LICENÇA PARA ANTIVIRUS, com finalidade de melhoria no desenvolvimento de 

ações nos diversos departamentos da Administração Municipal, atendendo à solicitação da 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2. A licitação será menor preço por item, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Buritis para o exercício de 2017, 

na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Administração. 

 Fonte:  100/101/102 

Programa de Trabalho:  Próprio 

Elemento de Despesa:  Secretaria Municipal de  Saúde  

02.08.01.10.122.0003.2099.3.3.90.39.00 - Ficha 470 - Fonte 102 

02.08.01.10.303.0012.2109.3.3.90.39.00 - Ficha 514 - Fonte 102 



 
02.08.01.10.301.0012.2114.3.3.90.39.00 - Ficha 538 - Fonte 102 

02.08.01.10.301.0012.2115.3.3.90.39.00 - Ficha 546 - Fonte 102 

02.08.01.10.302.0012.2125.3.3.90.39.00 - Ficha 566 - Fonte 102 

02.08.01.10.302.0012.2127.3.3.90.39.00 - Ficha 573 - Fonte 102 

02.08.01.10.303.0012.2128.3.3.90.39.00 - Ficha 580 - Fonte 102 

02.08.01.10.305.0012.2132.3.3.90.39.00 - Ficha 606 - Fonte 102 

02.08.01.10.302.0012.2123.3.3.90.39.00 - Ficha 557 - Fonte 102 

 

Secretaria Municipal de Ação Social 

02.09.01.08.122.003.2137.3.3.90.39.00 - Ficha 630 - Fonte 100 

 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

02.02.01.04.122.0003.2013.3.3.90.39.00 - Ficha 90 - Fonte 100  

 

Secretaria Municipal de  Obras 

02.05.01.04.122.0003.2067.3.3.90.39.00 - Ficha 365 - Fonte 100 

Sec. Mun. De Agricultura e Meio Ambiente 

02.07.01.20.122.0003.2078.3.3.90.39.00 - Ficha 410 - Fonte 100 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

02.04.01.12.122.0005.2031.3.3.90.39.00 - Ficha 191 - Fonte 101 

02.04.02.12.361.0006.2038.3.3.90.39.00 - Ficha 219 - Fonte 101 

02.04.07.13.392.0009.2058.3.3.90.39.00 - Ficha 320 - Fonte 100 

02.04.03.12.365.0007.2048.3.3.90.39.00 - Ficha 270 - Fonte 101 

02.04.08.12.364.0011.2064.3.3.90.39.00 - Ficha 341 - Fonte 100 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação 

poderão participar deste certame, desde que preencham as condições de 

credenciamento constantes deste Edital: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 

autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura;  

 



 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 

qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento.  

 

4.2 - O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto.  

 

4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

4.4 - Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de 

fazer lance e, principalmente, de recorrer dos atos do(a) Pregoeiro(a).  

 

4.5 – Para que sejam beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06, as microempresas 

e as empresas de pequeno porte deverão apresentar certidão expedida pela Junta 

Comercial do Estado onde fique demonstrada e comprovada sua atual condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme art.8º da Instrução Normativa nº 

103/2007 do DNRC. A certidão deverá ser expedida em até 6 (seis) meses antes da data da 

abertura da licitação. 

 

4.6 – Os documentos apresentados através de cópia produzida por qualquer processo 

de reprodução, deverão ser autenticados por cartório competente ou pela Comissão 

Permanente de Licitação até 2 (dois) dias antes da abertura do certame; 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
Edital e seus Anexos. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 



 
5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá firmar as 

seguintes declarações: 

5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49; 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no Edital; 

5.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

6. ENVIO DAS PROPOSTAS 

6.1 As licitantes deverão apresentar suas propostas sem cotações alternativas, emendas, 

rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo 

representante legal da empresa ou pela pessoa física participante, devendo nela constar: 

 

a) identificação (individual ou social), a razão social, endereço, telefone/FAX, e-mail comercial 

se houver, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta corrente e praça de 

pagamento para facilitar o contato e o pagamento; 

 

b) proposta definitiva de preços, especificando detalhadamente o item ofertado, 

discriminando, ainda, a marca dos produtos e o valor unitário e total, em moeda corrente 

nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

 

c) a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão de abertura desta licitação; 

 

d) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas correm por conta da 

proponente. 

 

6..2 A proposta deverá atender todas as condições exigidas no Edital e nos Anexos. As licitantes 

poderão utilizar o Anexo I deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as 

informações, caso necessário. 

 



 
6.3 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante 

legal presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e com poderes para esse fim. 

 

6.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos 

termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, 

alterações essas que serão avaliadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

6.5 Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na proposta, será 

considerado aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital para efeitos de julgamento. 

 

6.6  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento. 

 

6.7  Fica reservado ao Município de Buritis o direito de verificar, sempre que julgar 

necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de 

mercado. 

 

6.8 Todos os documentos que integram as propostas da licitante deverão estar 

embalados em envelopes lacrados, não transparentes e denominados: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 



 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata. 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. As propostas serão classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances. 

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão formular lances, sendo 

imediatamente lançados na ata de registro.  

7.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado em ata.  

7.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor.  

7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.  

7.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 

8.2  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

8.2.1  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

 



 
8.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.4. O Pregoeiro poderá encaminhar, contraproposta ao licitante que apresentou o lance 

mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 

8.4.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.5. A negociação será realizada de forma presencial. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, deverão apresentar a seguinte 

documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.2 Habilitação jurídica:  

9.2.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.2.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.2.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.2.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC; 

9.2.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro 

de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 



 
9.2.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.3 Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.3.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, 

conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

9.3.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.3.4 prova de regularidade com a fazenda Estadual e Municipal; 

9.3.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.4 As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

9.4.1 Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. 

9.5 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser apresentados pelos licitantes, após solicitação do Pregoeiro. 

9.5.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.6 Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 

convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.6.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

os quais será concedido o mesmo prazo especial para a regularização da situação fiscal. 

9.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 

Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

9.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 



 
10.1 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 

o caso. 

10.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11 DOS RECURSOS 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de 

no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros três dias, que começarão a 

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

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 



 
13.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito 

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência 

da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) data da homologação, prorrogável na 

forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.2 Previamente à contratação, será realizada consulta aos órgãos fiscais, pela 

contratante, para identificar possível regularidade junto aos poderes públicos.  

13.2.1 O adjudicatário terá o prazo de cinco (05) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento 

equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 

adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de  cinco (05) dias, a contar 

da data de seu recebimento. 

13.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.4 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta nos cadastros fiscais, cujos resultados serão anexados aos 

autos do processo. 

13.4.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

13.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou 

quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14 DO PREÇO 

14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 

16  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 



 
16.1  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

17 DO PAGAMENTO 

17.1  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, 

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada.  

17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

17.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos órgãos fiscais para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

17.7 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

17.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

17.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 

sua situação junto aos órgãos fiscais. 



 
17.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente nos órgãos . 

17.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

17.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2 apresentar documentação falsa; 

18.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 não mantiver a proposta; 

18.1.6 cometer fraude fiscal; 

18.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

18.3.1 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na execução do 

objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 

30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência, sobre o valor 

estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação 

contratual ou legal, que poderá ser aplicado com rescisão contratual; 



 
18.3.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contrato, na hipótese de o 

contratado, de modo injustificado, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, 

bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município em 

face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior do  

Município, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

18.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 

cinco anos; 

18.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

18.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

18.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, para conhecimento da Comissão 

de Licitação. 

18.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:  

licitacoes@buritis.mg.gov.br,  ou por petição dirigida ou protocolada no endereço  Av. 

Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro –Buritis-MG. 

19.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

19.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

19.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 



 
19.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário pelo Pregoeiro.   

20.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

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

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

habilitação e classificação. 

20.3  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6 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 

Administração. 

20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

20.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.buritis.mg.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis-

MG., nos dias úteis, no horário das 14: 00 às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 
3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

20.11 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Buritis/MG, 
com exclusão de qualquer outro. 

20.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 



 
ANEXO I - Termo de Referência 

ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII 

do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002) 

ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação 

ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 

9.854/99) 

ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 

ANEXO VI - Modelo de Credenciamento 

Buritis/MG,  05  de Maio de 2017 

 
Terezinha Prisco Damasceno                                               

 Pregoeira Titular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto aquisição de licenças de Antivírus, na modalidade Pregão 

Presencial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento, localizada a Avenida Bandeirantes, 723, bairro centro, n° 723, Buritis - MG CEP: 

38.660-000, conforme especificado no ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1.  A aquisição deste serviço visa atender toda Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento, no desenvolvimento de ações nos diversos departamentos vinculadas a ela. 

 

2.2.  A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre 

mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço, sem com 

isso, comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviço. Tal princípio trará 

benefícios e economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar 

orientadas para garantir e maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços 

à população, ao menor preço possível.  

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO ANTIVÍRUS 

Servidor de Administração e Console Administrativa 

 

3.1. Compatibilidade: 

3.1.1. Microsoft Windows Server 2003 SP2 (Todas edições); 

3.1.2.  Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2 (Todas edições); 

3.1.3.  Microsoft Windows Server 2008 (Todas edições); 

3.1.4. Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (Todas edições); 

3.1.5. Microsoft Windows Server 2008 R2 (Todas edições); 

3.1.6. Microsoft Windows Server 2012 (Todas edições); 

3.1.7. Microsoft Windows Server 2012 R2 (Todas edições); 

3.1.8. Microsoft Windows Small Business Server 2003 SP2 (Todas edições); 

3.1.9. Microsoft Windows Small Business Server 2008 (Todas edições); 

3.1.10. Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Todas edições); 

3.1.11. Microsoft Windows XP Professional SP2 ou superior; 

3.1.12.  Microsoft Windows XP Professional x64 SP2ou superior; 

3.1.13. Microsoft Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP1 ou posterior; 

 



 
3.1.14. Microsoft Windows VistaBusiness / Enterprise / Ultimate SP1 x64 ou posterior; 

3.1.15. Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate; 

3.1.16. Microsoft Windows 7Professional / Enterprise / Ultimate x64; 

3.1.17. Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise; 

3.1.18. Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise x64; 

3.1.19. Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise; 

3.1.20. Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise x64. 

 

3.2. Suporta as seguintes plataformas virtuais: 

 

3.2.1. VMware: Workstation 9.x, Workstation 10.x, ESX 4.x, ESXi 4.x, ESXi 5.5, ESXi 6.0; 

3.2.2. Microsoft Hyper-V: 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2; 

3.2.3. KVM integrado com: RHEL 5.4 e 5.x acima, SLES 11 SPx, Ubuntu 10.10 LTS; 

3.2.4. Microsoft VirtualPC 6.0.156.0; 

3.2.5. Parallels Desktop 7 e superior; 

3.2.6. Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (Somente logon como convidado); 

3.2.7. Citrix XenServer 6.1, 6.2. 

3.3. Características: 

 

3.3.1.  A console deve ser acessada via WEB (HTTPS) ou MMC; 

3.3.2.  Console deve ser baseada no modelo cliente/servidor; 

3.3.3.  Compatibilidade com Windows FailoverClustering ou outra solução de alta disponibilidade; 

3.3.4.  Deve permitir a atribuição de perfis para os administradores da Solução de Antivírus; 

3.3.5.  Console deve ser totalmente integrada com suas funções e módulos caso haja a 

necessidade no futuro de adicionar novas tecnologias tais como, criptografia, Patch management 

e MDM; 

3.3.6. As licenças deverão ser perpétuas, ou seja, expirado a validade da mesma o produto deverá 

permanecer funcional para a proteção contra códigos maliciosos utilizando as definições até o 

momento da expiração da licença; 

3.3.7.  Capacidade de remover remotamente e automaticamente qualquer solução de antivírus 

(própria ou de terceiros) que estiver presente nas estações e servidores; 

3.3.8.  Capacidade de instalar remotamente a solução de antivírus nas estações e servidores 

Windows, através de compartilhamento administrativo, login script e/ou GPO de Active 

Directory; 

3.3.9. Deve registrar em arquivo de log todas as atividades efetuadas pelos administradores, 

permitindo execução de análises em nível de auditoria; 

3.3.10. A solução de gerencia deve permitir, através da console de gerenciamento, visualizar o 

número total de licenças gerenciadas; 

3.3.11. Através da solução de gerência, deve ser possível verificar qual licença está aplicada para 

determinado computador; 

3.3.12. Capacidade de instalar remotamente a solução de segurança em smartphones e tablets de 

sistema iOS, Android e Windows; 



 
3.3.13. Capacidade de instalar remotamente qualquer “app” em smartphones e tablets de sistema 

iOS; 

3.3.14. A solução de gerência centralizada deve permitir gerar relatórios, visualizar eventos, 

gerenciar políticas e criar painéis de controle; 

3.3.15. Deverá ter a capacidade de criar regras para limitar o tráfego de comunicação 

cliente/servidor por subredecom os seguintes parâmetros: KB/s e horário; 

3.3.16.  Capacidade de gerenciar estações de trabalho e servidores de arquivos (tanto Windows 

como Linux e Mac) protegidos pela solução antivírus; 

3.3.17.  Capacidade de gerenciar smartphones e tablets(Windows Phone,Android e iOS) 

protegidos pela solução de segurança; 

3.3.18. Capacidade de gerar pacotes customizados (auto executáveis) contendo a licença e 

configurações do produto; 

3.3.19. Capacidade de atualizar os pacotes de instalação com as últimas vacinas; 

3.3.20. Capacidade de fazer distribuição remota de qualquer software, ou seja, deve ser capaz de 

remotamente enviar qualquer software pela estrutura de gerenciamento de antivírus para que 

seja instalado nas máquinas clientes; 

3.3.21. A comunicação entre o cliente e o servidor de administração deve ser criptografada; 

3.3.22. Capacidade de desinstalar remotamente qualquer software instalado nas máquinas 

clientes; 

3.3.23. Deve permitir a realocação de máquinas novas na rede para um determinado grupo sem 

ter um agente ou endpoint instalado utilizando os seguintes parâmetros: 

3.3.23.1. Nome do computador; 

3.3.23.2. Nome do domínio; 

3.3.23.3. Range de IP; 

3.3.23.4. Sistema Operacional; 

3.3.23.5. Máquina virtual. 

 

3.3.24. Capacidade de importar a estrutura do Active Directory para descobrimento de máquinas; 

3.3.25. Deve permitir, por meio da console de gerenciamento, extrair um artefato em quarentena 

de um cliente sem a necessidade de um servidor ou console de quarentena adicional; 

3.3.26. Capacidade de monitorar diferentes subnets de rede a fim de encontrar máquinas novas 

para serem adicionadas à proteção; 

3.3.27. Capacidade de monitorar grupos de trabalhos já existentes e quaisquer grupos de trabalho 

que forem criados na rede, a fim de encontrar máquinas novas para serem adicionadas a 

proteção; 

3.3.28. Capacidade de, assim que detectar máquinas novas no Active Directory, subnets ou grupos 

de trabalho, automaticamente importar a máquina para a estrutura de proteção da console e 

verificar se possui o antivírus instalado. Caso não possuir, deve instalar o antivírus 

automaticamente; 

3.3.29. Capacidade de agrupamento de máquina por características comuns entre as mesmas, por 

exemplo: agrupar todas as máquinas que não tenham o antivírus instalado, agrupar todas as 

máquinas que não receberam atualização nos últimos 2 dias, etc; 



 
3.3.30. Capacidade de definir políticas de configurações diferentes por grupos de estações, 

permitindo que sejam criados subgrupos e com função de herança de políticas entre grupos e 

subgrupos; 

3.3.31. Deve fornecer as seguintes informações dos computadores: 

3.3.31.1. Se o antivírus está instalado; 

3.3.31.2. Se o antivírus está iniciado; 

3.3.31.3. Se o antivírus está atualizado; 

3.3.31.4. Minutos/horas desde a última conexão da máquina com o servidor administrativo; 

3.3.31.5. Minutos/horas desde a última atualização de vacinas; 

3.3.31.6. Data e horário da última verificação executada na máquina; 

3.3.31.7. Versão do antivírus instalado na máquina; 

3.3.31.8. Se é necessário reiniciar o computador para aplicar mudanças; 

3.3.31.9. Data e horário de quando a máquina foi ligada; 

3.3.31.10. Quantidade de vírus encontrados (contador) na máquina; 

3.3.31.11. Nome do computador; 

3.3.31.12. Domínio ou grupo de trabalho do computador; 

3.3.31.13. Data e horário da última atualização de vacinas; 

3.3.31.14. Sistema operacional com ServicePack; 

3.3.31.15. Quantidade de processadores; 

3.3.31.16. Quantidade de memória RAM; 

3.3.31.17. Usuário(s) logado(s) naquele momento, com informações de contato (caso 

disponíveis no Active Directory); 

3.3.31.18. Endereço IP; 

3.3.31.19. Aplicativos instalados, inclusive aplicativos de terceiros, com histórico de instalação, 

contendo data e hora que o software foi instalado ou removido; 

3.3.31.20. Atualizações do Windows Updates instaladas; 

3.3.31.21. Informação completa de hardware contendo: processadores, memória, adaptadores 

de vídeo, discos de armazenamento, adaptadores de áudio, adaptadores de rede, monitores, 

drives de CD/DVD; 

3.3.31.22. Vulnerabilidades de aplicativos instalados na máquina; 

3.3.32. Deve permitir bloquear as configurações do antivírus instalado nas estações e servidores 

de maneira que o usuário não consiga alterá-las; 

3.3.33. Capacidade de reconectar máquinas clientes ao servidor administrativo mais próximo, 

baseado em regras de conexão como: 

3.3.33.1. Alteração de Gateway Padrão; 

3.3.33.2. Alteração de subrede; 

3.3.33.3. Alteração de domínio; 

3.3.33.4. Alteração de servidor DHCP; 

3.3.33.5. Alteração de servidor DNS; 

3.3.33.6. Alteração de servidor WINS; 

3.3.33.7. Alteração desubrede; 

3.3.33.8. Resolução de Nome; 

3.3.33.9. Disponibilidade de endereço de conexão SSL; 



 
3.3.34. Capacidade de configurar políticas móveis para que quando um computador cliente estiver 

fora da estrutura de proteção possa atualizar-se via internet; 

3.3.35. Capacidade de instalar outros servidores administrativos para balancear a carga e otimizar 

tráfego de link entre sites diferentes; 

3.3.36. Capacidade de relacionar servidores em estrutura de hierarquia para obter relatórios 

sobre toda a estrutura de antivírus; 

3.3.37. Capacidade de herança de tarefas e políticas na estrutura hierárquica de servidores 

administrativos; 

3.3.38. Capacidade de eleger qualquer computador cliente como repositório de vacinas e de 

pacotes de instalação, sem que seja necessária a instalação de um servidor administrativo 

completo, onde outras máquinas clientes irão atualizar-se e receber pacotes de instalação, a fim 

de otimizar tráfego da rede; 

3.3.39. Capacidade de fazer deste repositório de vacinas um gateway para conexão com o 

servidor de administração, para que outras máquinas que não consigam conectar-se diretamente 

ao servidor possam usar este gateway para receber e enviar informações ao servidor 

administrativo; 

3.3.40. Capacidade de exportar relatórios para os seguintes tipos de arquivos: PDF, HTML e XML; 

3.3.41. Capacidade de gerar traps SNMP para monitoramento de eventos; 

3.3.42. Capacidade de enviar e-mails para contas específicas em caso de algum evento; 

3.3.43. Deve possuir compatibilidade com Microsoft NAP, quando instalado em um Windows 

2008 Server; 

3.3.44. Deve possuir compatibilidade com Cisco Network AdmissionControl (NAC); 

3.3.45. Deve possuir documentação da estrutura do banco de dados para geração de relatórios a 

partir de ferramentas específicas de consulta (Crystal Reports, por exemplo). 

3.3.46. Capacidade de ligar máquinas via Wake on Lan para realização de tarefas (varredura, 

atualização, instalação, etc), inclusive de máquinas que estejam em subnets diferentes do 

servidor; 

3.3.47. Capacidade de habilitar automaticamente uma política caso ocorra uma epidemia na rede 

(baseado em quantidade de vírus encontrados em determinado intervalo de tempo); 

3.3.48. Capacidade de realizar atualização incremental de vacinas nos computadores clientes; 

3.3.49. Deve armazenar localmente e enviar ao servidor de gerência a ocorrência de vírus com os 

seguintes dados, no mínimo: 

3.3.49.1. Nome do vírus; 

3.3.49.2. Nome do arquivo infectado; 

3.3.49.3. Data e hora da detecção; 

3.3.49.4. Nome da máquina ou endereço IP; 

3.3.49.5. Ação realizada. 

3.3.50. Capacidade de reportar vulnerabilidades de softwares presentes nos computadores; 

3.3.51. Capacidade de realizar inventário de hardware de todas as máquinas clientes; 

3.3.52. Capacidade de realizar inventário de aplicativos de todas as máquinas clientes; 

3.3.53. Capacidade de diferenciar máquinas virtuais de máquinas físicas. 

Estações Windows 



 
3.4. Compatibilidade: 

3.4.1. Microsoft Windows Embedded 8.0 Standard x64; 

3.4.2. Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro x64; 

3.4.3. Microsoft Windows Embedded Standard 7* x86 / x64 SP1; 

3.4.4. Microsoft Windows Embedded POSReady 7* x86 / x64; 

3.4.5. Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 e superior; 

3.4.6. Microsoft Windows Vista x86 / x64SP2 e posterior; 

3.4.7. Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x86 / x64 e posterior; 

3.4.8. Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x86 / x64; 

3.4.9. Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise x86 / x64; 

3.4.10. Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise x86 / x64. 

 

3.5. Características: 

 

3.5.1.  Deve prover as seguintes proteções: 

3.5.1.1. Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) que 

verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

3.5.1.2. Antivírus de Web (módulo para verificação de sites e downloads contra vírus); 

3.5.1.3. Antivírus de E-mail (módulo para verificação de e-mails recebidos e enviados, assim 

como seus anexos); 

3.5.1.4. Antivírus de Mensagens Instantâneas (módulo para verificação de mensagens 

instantâneas, como ICQ, MSN, IRC, etc); 

3.5.1.5. O Endpoint deve possuir opção para rastreamento por linha de comando, 

parametrizável, com opção de limpeza; 

3.5.1.6. Firewall com IDS; 

3.5.1.7. Autoproteção (contra-ataques aos serviços/processos do antivírus); 

3.5.1.8. Controle de dispositivos externos; 

3.5.1.9. Controle de acesso a sites por categoria; 

3.5.1.10. Controle de acesso a sites por horário; 

3.5.1.11. Controle de acesso a sites por usuários; 

3.5.1.12. Controle de execução de aplicativos; 

3.5.1.13. Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 

3.5.2. Capacidade de escolher quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto na 

instalação remota; 

3.5.3.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, no 

máximo, uma em uma hora independentemente do nível das ameaças encontradas no período 

(alta, média ou baixa); 

3.5.4.  Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro fabricante que possa causar 

incompatibilidade, bloqueando a instalação; 

3.5.5. Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de exclusão, a fim de excluí-los da 

verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o 



 
veredicto do antivírus, (ex: “Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto detectado com o 

veredicto escolhido seja ignorado; 

3.5.6.  Capacidade de adicionar aplicativos a uma lista de “aplicativos confiáveis”, onde as 

atividades de rede, atividades de disco e acesso ao registro do Windows não serão monitoradas; 

3.5.7.  Possibilidade de desabilitar automaticamente varreduras agendadas quando o computador 

estiver funcionando a partir de baterias (notebooks); 

3.5.8.  Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos 

necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 

3.5.9. Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for 

passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer 

essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

3.5.10. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

3.5.11. Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

3.5.12. Capacidade de agendar uma pausa na verificação; 

3.5.13. Deve permitir a filtragem de conteúdo de URL avançada efetuando a classificação dos sites 

em categorias; 

3.5.14. Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for iniciado; 

3.5.15. O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

3.5.15.1. Perguntar o que fazer, ou; 

3.5.15.2. Bloquear acesso ao objeto; 

3.5.15.2.1. Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração 

pré-estabelecida pelo administrador); 

3.5.15.2.2. Caso positivo de desinfecção: 

3.5.15.2.2.1. Restaurar o objeto para uso; 

3.5.15.2.3. Caso negativo de desinfecção: 

3.5.15.2.3.1. Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração 

pré-estabelecida pelo administrador); 

3.5.16. Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivírus 

deve realizar um backup do objeto; 

3.5.17. Capacidade de verificar e-mails recebidos e enviados nos protocolos POP3, IMAP, NNTP, 

SMTP e MAPI, assim como conexões criptografadas (SSL) para POP3 e IMAP (SSL); 

3.5.18. Capacidade de verificar tráfego de ICQ, MSN, AIM e IRC contra vírus e links phishings; 

3.5.19. Capacidade de verificar links inseridos em e-mails contra phishings; 

3.5.20. Capacidade de verificar tráfego nos browsers: Internet Explorer, Firefox e Opera; 

3.5.21. Capacidade de verificação de corpo e anexos de e-mails usando heurística; 

3.5.22. O antivírus de e-mail, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

3.5.22.1. Perguntar o que fazer, ou; 

3.5.22.2. Bloquear o e-mail; 

3.5.22.2.1. Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 

3.5.22.2.2. Caso positivo de desinfecção: 

3.5.22.2.2.1. Restaurar o e-mail para o usuário; 

3.5.22.2.3. Caso negativo de desinfecção: 



 
3.5.22.2.3.1. Mover para quarentena ou apagar o objeto (de acordo com a configuração 

pré-estabelecida pelo administrador); 

3.5.23. Caso o e-mail conter código que parece ser, mas não é definitivamente malicioso, o mesmo 

deve ser mantido em quarentena; 

3.5.24. Possibilidade de verificar somente e-mails recebidos ou recebidos e enviados; 

3.5.25. Capacidade de filtrar anexos de e-mail, apagando-os ou renomeando-os de acordo com a 

configuração feita pelo administrador; 

3.5.26. Capacidade de verificação de tráfego HTTP e qualquer script do Windows Script Host 

(JavaScript, Visual Basic Script, etc), usando heurísticas; 

3.5.27. Deve ter suporte total ao protocolo IPv6; 

3.5.28. Capacidade de alterar as portas monitoradas pelos módulos de Web e E-mail; 

3.5.29. Na verificação de tráfego web, caso encontrado código malicioso o programa deve: 

3.5.29.1. Perguntar o que fazer, ou; 

3.5.29.2. Bloquear o acesso ao objeto e mostrar uma mensagem sobre o bloqueio, ou; 

3.5.29.3. Permitir acesso ao objeto; 

3.5.30. O antivírus de web deve realizar a verificação de, no mínimo, duas maneiras diferentes, sob 

escolha do administrador: 

3.5.30.1. Verificação on-the-fly, onde os dados são verificados enquanto são recebidos em 

tempo-real, ou; 

3.5.30.2. Verificação de buffer, onde os dados são recebidos e armazenados para posterior 

verificação; 

3.5.31. Possibilidade de adicionar sites da web em uma lista de exclusão, onde não serão 

verificados pelo antivírus de web; 

3.5.32. Deve possuir módulo que analise as ações de cada aplicação em execução no computador, 

gravando as ações executadas e comparando-as com sequências características de atividades 

perigosas. Tais registros de sequências devem ser atualizados juntamente com as vacinas; 

3.5.33. Deve possuir módulo que analise cada macro de VBA executada, procurando por sinais de 

atividade maliciosa; 

3.5.34. Deve possuir módulo que analise qualquer tentativa de edição, exclusão ou gravação do 

registro, de forma que seja possível escolher chaves específicas para serem monitoradas e/ou 

bloqueadas; 

3.5.35. Deve possuir módulo de bloqueio de Phishing, com atualizações incluídas nas vacinas, 

obtidas pelo Anti-PhishingWorkingGroup (http://www.antiphishing.org/); 

3.5.36. Capacidade de distinguir diferentes subnets e conceder opção de ativar ou não o firewall 

para uma subnet específica; 

3.5.37. Deve possuir módulo IDS (IntrusionDetection System) para proteção contra portscans e 

exploração de vulnerabilidades de softwares. A base de dados de análise deve ser atualizada 

juntamente com as vacinas; 

3.5.38. O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: 

3.5.38.1. Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher portas, protocolos ou 

direções de conexão a serem bloqueadas/permitidas; 

http://www.antiphishing.org/


 
3.5.38.2. Filtragem por aplicativo: onde o administrador poderá escolher qual aplicativo, grupo 

de aplicativo, fabricante de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá acesso 

a rede, com a possibilidade de escolher quais portas e protocolos poderão ser utilizados. 

3.5.39. Deve possuir módulo que habilite ou não o funcionamento dos seguintes dispositivos 

externos, no mínimo: 

3.5.39.1. Discos de armazenamento locais; 

3.5.39.2. Armazenamento removível; 

3.5.39.3. Impressoras; 

3.5.39.4. CD/DVD; 

3.5.39.5. Drives de disquete; 

3.5.39.6. Modems; 

3.5.39.7. Dispositivos de fita; 

3.5.39.8. Dispositivos multifuncionais; 

3.5.39.9. Leitores de smartcard; 

3.5.39.10. Dispositivos de sincronização via ActiveSync (Windows CE, Windows Mobile, etc); 

3.5.39.11. Wi-Fi; 

3.5.39.12. Adaptadores de rede externos; 

3.5.39.13. Dispositivos MP3 ou smartphones; 

3.5.39.14. Dispositivos Bluetooth; 

3.5.39.15. Câmeras e Scanners. 

3.5.40. Capacidade de liberar acesso a um dispositivo e usuários por um período de tempo 

específico, sem a necessidade de desabilitar a proteção e o gerenciamento central ou de 

intervenção local do administrador na máquina do usuário; 

3.5.41. Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos de armazenamento externo por 

usuário; 

3.5.42. Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos de armazenamento externo por 

agendamento; 

3.5.43. Capacidade de configurar novos dispositivos por Class ID/Hardware ID; 

3.5.44. Capacidade de limitar o acesso a sites da internet por categoria, por conteúdo (vídeo, áudio, 

etc), com possibilidade de configuração por usuário ou grupos de usuários e agendamento; 

3.5.45. Capacidade de limitar a execução de aplicativos por hash MD5, nome do arquivo, versão do 

arquivo, nome do aplicativo, versão do aplicativo, fabricante/desenvolvedor, categoria (ex: 

navegadores, gerenciador de download, jogos, aplicação de acesso remoto, etc); 

3.5.46. Capacidade de bloquear execução de aplicativo que está em armazenamento externo; 

3.5.47. Capacidade de limitar o acesso dos aplicativos a recursos do sistema, como chaves do 

registro e pastas/arquivos do sistema, por categoria, fabricante ou nível de confiança do 

aplicativo; 

3.5.48. Capacidade de, em caso de epidemia, ativar política alternativa onde qualquer configuração 

possa ser alterada, desde regras de firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso à 

web; 

 



 
3.5.49. Capacidade de, caso o computador cliente saia da rede corporativa, ativar política 

alternativa onde qualquer configuração possa ser alterada, desde regras de firewall até controle 

de aplicativos, dispositivos e acesso à web. 

 

Estações Mac OS X 

 

3.6. Compatibilidade: 

 

3.6.1. Mac OS X 10.11 (El Capitan); 

3.6.2. Mac OS X 10.10 (Yosemite); 

3.6.3. Mac OS X 10.9 (Mavericks). 

3.6.4. Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) 

3.6.5. Mac OS X 10.7 (Lion) 

 

3.7. Características: 

 

3.7.1.  Deve prover proteção residente para arquivos (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) 

que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

3.7.2. Capacidade de escolher de quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto 

na instalação remota; 

3.7.3. A instalação e primeira execução do produto deve ser feita sem necessidade de 

reinicialização do computador, de modo que o produto funcione com toda sua capacidade; 

3.7.4.  Deve possuir suportes a notificações utilizando o Growl; 

3.7.5.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, no 

máximo, uma em uma hora independentemente do nível das ameaças encontradas no período 

(alta, média ou baixa); 

3.7.6.  Capacidade de voltar para a base de dados de vacina anterior; 

3.7.7. Capacidade de varrer a quarentena automaticamente após cada atualização de vacinas; 

3.7.8. Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de exclusão, a fim de excluí-los da 

verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o 

veredicto do antivírus, (ex: “Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto detectado com o 

veredicto escolhido seja ignorado; 

3.7.9. Possibilidade de desabilitar automaticamente varreduras agendadas quando o computador 

estiver funcionando a partir de baterias (notebooks); 

3.7.10. Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for 

passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer 

essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

3.7.11. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

3.7.12. Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

3.7.13. Capacidade de agendar uma pausa na verificação; 

3.7.14. O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

3.7.14.1. Perguntar o que fazer, ou; 

3.7.14.2. Bloquear acesso ao objeto; 



 
3.7.14.2.1. Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 

3.7.14.2.2. Caso positivo de desinfecção: 

3.7.14.2.2.1. Restaurar o objeto para uso; 

3.7.14.2.3. Caso negativo de desinfecção: 

3.7.14.2.3.1. Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 

3.7.15. Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivírus 

deve realizar um backup do objeto; 

3.7.16. Capacidade de verificar arquivos de formato de email; 

3.7.17. Possibilidade de trabalhar com o produto pela linha de comando, com no mínimo opções 

para atualizar as vacinas, iniciar uma varredura, para o antivírus e iniciar o antivírus pela linha de 

comando; 

3.7.18. Capacidade de ser instalado, removido e administrado pela mesma console central de 

gerenciamento. 

Estações de trabalho Linux 

 

3.8. Compatibilidade: 

3.8.1.  Plataforma 32-bits: 

3.8.1.1. Canaima 3; 

3.8.1.2. RedFlag Desktop 6.0 SP2; 

3.8.1.3. Red Hat Enterprise Linux 5.8 Desktop; 

3.8.1.4. Red Hat Enterprise Linux 6.2 Desktop; 

3.8.1.5. Fedora 16; 

3.8.1.6. CentOS-6.2; 

3.8.1.7. SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4; 

3.8.1.8. SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; 

3.8.1.9. openSUSE Linux 12.1; 

3.8.1.10. openSUSE Linux 12.2; 

3.8.1.11. Debian GNU/Linux 6.0.5; 

3.8.1.12. Mandriva Linux 2011; 

3.8.1.13. Ubuntu 10.04 LTS; 

3.8.1.14. Ubuntu 12.04 LTS. 

 

3.8.2. Plataforma 64-bits: 

3.8.2.1. Canaima 3; 

3.8.2.2. RedFlag Desktop 6.0 SP2; 

3.8.2.3. Red Hat Enterprise Linux 5.8; 

3.8.2.4. Red Hat Enterprise Linux 6.2 Desktop; 

3.8.2.5. Fedora 16; 

3.8.2.6. CentOS-6.2; 

3.8.2.7. SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4; 

3.8.2.8. SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; 

3.8.2.9. openSUSE Linux 12.1; 



 
3.8.2.10. openSUSE Linux 12.2; 

3.8.2.11. Debian GNU/Linux 6.0.5; 

3.8.2.12. Ubuntu 10.04 LTS; 

3.8.2.13. Ubuntu 12.04 LTS. 

 

3.9. Características: 

3.9.1.  Deve prover as seguintes proteções: 

3.9.1.1. Antivírus de arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) que 

verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

3.9.1.2. As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; 

3.9.2. Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do antivírus com, no mínimo, 

opções para as seguintes funções: 

3.9.2.1. Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas); 

3.9.2.2. Gerenciamento de Backup: Criação de cópias dos objetos infectados em um reservatório 

de backup antes da tentativa de desinfectar ou remover tal objeto, sendo assim possível a 

restauração de objetos que contenham informações importantes; 

3.9.2.3. Gerenciamento de Quarentena: Quarentena de objetos suspeitos e corrompidos, 

salvando tais arquivos em uma pasta de quarentena; 

3.9.2.4. Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados e suspeitos (incluindo 

arquivos em escopos especificados); análise de arquivos; desinfecção ou remoção de objetos 

infectados. 

3.9.3.  Em caso erros, deve ter capacidade de criar logs automaticamente, sem necessidade de 

outros softwares; 

3.9.4.  Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos 

necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 

3.9.5.  Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for 

passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer 

essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

3.9.6.  Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

3.9.7.  Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em 

quarentena; 

3.9.8.  Possibilidade de escolha da pasta onde arquivos restaurados de backup e arquivos serão 

gravados; 

3.9.9. Deve possuir módulo de administração remoto através de ferramenta nativa ou Webmin 

(ferramenta nativa GNU-Linux). 

 

Servidores Windows 

3.10. Compatibilidade: 

3.10.1. Plataforma 32-bits: 

3.10.1.1. Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise (SP2); 

3.10.1.2. Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise (SP2); 

3.10.1.3. Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior); 



 
3.10.1.4. Microsoft Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 

posterior). 

 

3.11.1. Plataforma 64-bits: 

3.11.1.1. Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise (SP2); 
3.11.1.2. Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise (SP2); 

3.11.1.3. Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 
posterior); 

3.11.1.4. Microsoft Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 
posterior); 

3.11.1.5. Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 
posterior); 

3.11.1.6. Microsoft Windows Server 2008 R2 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 
posterior); 

3.11.1.7. Microsoft Windows Storage Server 2008 R2; 

3.11.1.8. Microsoft Windows Hyper-V Server 2008 R2 (SP1 ou posterior); 

3.11.1.9. Microsoft Windows Server 2012 Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 

3.11.1.10. Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials / Standard / Foundation / 
Datacenter; 

3.11.1.11. Microsoft Windows Server 2012 Core Essentials / Standard / Foundation / 
Datacenter; 

3.11.1.12. Microsoft Windows Server 2012 R2 Core Essentials / Standard / Foundation / 
Datacenter; 

3.11.1.13. Microsoft Windows Storage Server 2012 (Todas edições); 

3.11.1.14. Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 (Todas edições); 

3.11.1.15. Microsoft Windows Hyper-V Server 2012; 

3.11.1.16. Microsoft Windows Hyper-V Server 2012 R2. 

3.12. Características: 

3.12.1.  Deve prover as seguintes proteções: 

3.12.1.1. Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) que 

verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

3.12.1.2. Auto-proteçãocontra-ataques aos serviços/processos do antivírus; 

3.12.1.3. Firewall com IDS; 

3.12.1.4. Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 

3.12.2. Capacidade de escolher de quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto 

na instalação remota; 

3.12.3.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; 



 
3.12.4. Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do antivírus com, no mínimo, 

opções para as seguintes funções: 

3.12.4.1. Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas); 

3.12.4.2. Gerenciamento de tarefa (criar ou excluir tarefas de verificação); 

3.12.4.3. Leitura de configurações; 

3.12.4.4. Modificação de configurações; 

3.12.4.5. Gerenciamento de Backup e Quarentena; 

3.12.4.6. Visualização de relatórios; 

3.12.4.7. Gerenciamento de relatórios; 

3.12.4.8. Gerenciamento de chaves de licença; 

3.12.4.9. Gerenciamento de permissões (adicionar/excluir permissões acima); 

3.12.5. O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: 

3.12.5.1. Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher portas, protocolos ou 

direções de conexão a serem bloqueadas/permitidas; 

3.12.5.2. Filtragem por aplicativo: onde o administrador poderá escolher qual aplicativo, 

grupo de aplicativo, fabricante de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá 

acesso a rede, com a possibilidade de escolher quais portas e protocolos poderão ser 

utilizados. 

3.12.6. Capacidade de separadamente selecionar o número de processos que irão executar funções 

de varredura em tempo real, o número de processos que executarão a varredura sob demanda e 

o número máximo de processos que podem ser executados no total; 

3.12.7. Capacidade de resumir automaticamente tarefas de verificação que tenham sido paradas 

por anormalidades (queda de energia, erros, etc); 

3.12.8. Capacidade de automaticamente pausar e não iniciar tarefas agendadas caso o servidor 

esteja em rodando com fonte ininterrupta de energia (uninterruptible Power supply – UPS); 

3.12.9. Em caso de erros, deve ter capacidade de criar logs e traces automaticamente, sem 

necessidade de outros softwares; 

3.12.10. Capacidade de configurar níveis de verificação diferentes para cada pasta, grupo de pastas 

ou arquivos do servidor; 

3.12.11. Capacidade de bloquear acesso ao servidor de máquinas infectadas e quando uma 

máquina tenta gravar um arquivo infectado no servidor; 

3.12.12. Capacidade de criar uma lista de máquina que nunca serão bloqueadas mesmo quando 

infectadas; 

3.12.13. Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro fabricante que possa causar 

incompatibilidade, bloqueando a instalação; 

3.12.14. Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de exclusão, a fim de excluí-los da 

verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o 

veredicto do antivírus, (ex: “Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto detectado com o 

veredicto escolhido seja ignorado; 

3.12.15. Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos 

necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 



 
3.12.16. Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for 

passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer 

essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

3.12.17. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

3.12.18. Capacidade de escolher qual tipo de objeto composto será verificado (ex: arquivos 

comprimidos, arquivos auto descompressores, .PST, arquivos compactados por compactadores 

binários, etc.); 

3.12.19. Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

3.12.20. Capacidade de configurar diferentes ações para diferentes tipos de ameaças; 

3.12.21. Capacidade de agendar uma pausa na verificação; 

3.12.22. Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for iniciado; 

3.12.23. O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

3.12.23.1. Perguntar o que fazer, ou; 

3.12.23.2. Bloquear acesso ao objeto; 

3.12.23.2.1. Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 

3.12.23.2.2. Caso positivo de desinfecção: 

3.12.23.2.2.1. Restaurar o objeto para uso; 

3.12.23.2.3. Caso negativo de desinfecção: 

3.12.23.2.3.1. Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 

3.12.24. Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivírus 

deve realizar um backup do objeto; 

3.12.25. Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em 

quarentena; 

3.12.26. Possibilidade de escolha da pasta onde arquivos restaurados de backup e arquivos serão 

gravados; 

3.12.27. Deve possuir módulo que analise cada script executado, procurando por sinais de 

atividade maliciosa. 

 

Servidores Linux 

3.13. Compatibilidade: 

3.13.1. Plataforma 32-bits: 

3.13.1.1. Red Hat Enterprise Linux Server 5.х; 

3.13.1.2. Red Hat® Enterprise Linux® Server 6.х (6.0 - 6.6); 

3.13.1.3. CentOS 6.х (6.0 - 6.6); 

3.13.1.4. SUSE® Linux Enterprise Server 11 SP3; 

3.13.1.5. Ubuntu Server 12.04 LTS; 

3.13.1.6. Ubuntu Server 14.04 LTS; 

3.13.1.7. Ubuntu Server 14.10; 

3.13.1.8. Oracle Linux 6.5; 

3.13.1.9. Debian GNU/Linux 7.5, 7.6, 7.7; 



 
3.13.1.10. openSUSE 

 

3.13.2. Plataforma 64-bits: 

3.13.3. Red Hat Enterprise Linux Server 5.х; 

3.13.4. Red Hat Enterprise Linux Server 6.х (6.0 - 6.6); 

3.13.5. Red Hat Enterprise Linux Server 7; 

3.13.6. CentOS-6.x (6.0 - 6.6); 

3.13.7. CentOS-7.0; 

3.13.8. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3; 

3.13.9. SUSE Linux Enterprise Server 12; 

3.13.10. Novell Open Enterprise Server 11 SP1; 

3.13.11. Novell Open Enterprise Server 11 SP2; 

3.13.12. Ubuntu Server 12.04 LTS; 

3.13.13. Ubuntu Server 14.04 LTS; 

3.13.14. Ubuntu Server 14.10; 

3.13.15. Oracle Linux 6.5; 

3.13.16. Oracle Linux 7.0; 

3.13.17. Debian GNU/Linux 7.5, 7.6, 7.7; 

3.13.18. openSUSE®  

3.14. Características: 

3.14.1.  Deve prover as seguintes proteções: 

3.14.1.1. Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) que 

verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

3.14.1.2. As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; 

3.14.2. Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do antivírus com, no mínimo, 

opções para as seguintes funções: 

3.14.2.1. Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas); 

3.14.2.2. Gerenciamento de Backup: Criação de cópias dos objetos infectados em um 

reservatório de backup antes da tentativa de desinfectar ou remover tal objeto, sendo assim 

possível a restauração de objetos que contenham informações importantes; 

3.14.2.3. Gerenciamento de Quarentena: Quarentena de objetos suspeitos e corrompidos, 

salvando tais arquivos em uma pasta de quarentena; 

3.14.2.4. Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados e suspeitos (incluindo 

arquivos em escopos especificados); análise de arquivos; desinfecção ou remoção de objetos 

infectados; 

3.14.3.  Em caso erros, deve ter capacidade de criar logs automaticamente, sem necessidade de 

outros softwares; 

3.14.4.  Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos 

necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 

3.14.5.  Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se 

for passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para 

fazer essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 



 
3.14.6.  Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

3.14.7.  Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em 

quarentena; 

3.14.8.  Possibilidade de escolha da pasta onde arquivos restaurados de backup e arquivos serão 

gravados; 

3.14.9. Deve possuir módulo de administração remoto através de ferramenta nativa ou Webmin 

(ferramenta nativa GNU-Linux). 

 

Servidores Novell Netware: 

Compatibilidade: 

 

3.14.10.  Novell Netware 5.x Support Pack 6 ou superior; 

3.14.11.  Novell Netware 6.0 Support Pack 3 ou superior; 

3.14.12.  Novell Netware 6.5 Support Pack 3ou superior. 

 

3.15. Características: 

 

3.15.1.  Deve possuir proteção em tempo real para arquivos acessados, criados ou modificados; 

3.15.2.  Deve possuir verificação manual e agendada de acordo com a configuração do 

administrador; 

3.15.3.  Capacidade de realizar update de maneira automatica, via internet ou LAN; 

3.15.4.  Capacidade de fazer um rollback das vacinas; 

3.15.5.  Capacidade de mover arquivos suspeitos ou infectados para área de quarentena; 

3.15.6.  Capacidade de criar logs detalhados e salvar resultados das verificações agendadas; 

3.15.7.  Capacidade de salvar um backup de todos os objetos infectados e suspeitos tratados; 

3.15.8. Capacidade de notificar o administrador de varreduras concluidas e sobre objetos 

maliciosos encontrados no servidor, utilizando a rede Novell ou e-mail. 

Smartphones e tablets 

 

Compatibilidade: 

3.16.1. Apple iOS 7.0 – 8.X; 

3.16.2. Windows Phone 8.1; 

3.16.3. Android OS 2.3 – 5.1. 

3.17. Características: 

3.17.1. Deve prover as seguintes proteções: 

3.17.1.1. Proteção em tempo real do sistema de arquivos do dispositivo – interceptação e 

verificação de: 

3.17.1.1.1. Todos os objetos transmitidos usando conexões wireless (porta de infravermelho, 

Bluetooth) e mensagens EMS, durante sincronismo com PC e ao realizar download usando 

o browser; 

3.17.1.1.2. Arquivos abertos no smartphone; 

3.17.1.1.3. Programas instalados usando a interface do smartphone 

3.17.1.2. Verificação dos objetos na memória interna do smartphone e nos cartões de 

expansão sob demanda do usuário e de acordo com um agendamento; 



 
3.17.2.  Deverá isolar em área de quarentena os arquivos infectados; 

3.17.3.  Deverá atualizar as bases de vacinas de modo agendado; 

3.17.4.  Deverá bloquear spams de SMS através de Black lists; 

3.17.5.  Deverá ter função de bloqueio do aparelho caso o SIM CARD for trocado para outro não 

autorizado; 

3.17.6. Capacidade de desativar por política: 

3.17.6.1. Wi-fi; 

3.17.6.2. Câmera; 

3.17.6.3. Bluetooth. 

3.17.7.  Deverá ter função de limpeza de dados pessoais a distância, em caso de roubo, por 

exemplo; 

3.17.8. Capacidade de requerer uma senha para desbloquear o dispositivo e personalizar a 

quantidade de caracteres para esta senha; 

 

3.17.9.  Deverá ter firewall pessoal (Android); 

3.17.10. Capacidade de tirar fotos quando a senha for inserida incorretamente; 

3.17.11.  Possibilidade de instalação remota utilizando o Microsoft System Center Mobile Device 

Manager 2008 SP1; 

3.17.12. Capacidade de enviar comandos remotamente de: 

3.17.12.1. Localizar; 

3.17.12.2. Bloquear. 

3.17.13. Capacidade de detectar Jailbreak em dispositivos iOS; 

3.17.14. Capacidade de bloquear o acesso a site por categoria em dispositivos; 

3.17.15. Capacidade de bloquear o acesso a sites phishing ou malicioso; 

3.17.16. Capacidade de criar containers de aplicativos, separando dados corporativos de dados 

pessoais; 

3.17.17. Capacidade de bloquear o dispositivo quando o cartão “SIM” for substituído; 

3.17.18. Capacidade de configurar White e blacklist de aplicativos; 

3.17.19. Capacidade de localizar o dispositivo quando necessário; 

3.17.20. Permitir atualização das definições quando estiver em “roaming”; 

3.17.21. Capacidade de selecionar endereço do servidor para buscar a definição de vírus; 

3.17.22. Capacidade de enviar URL de instalação por e-mail; 

3.17.23. Capacidade de fazer a instalação através de um link QRCode; 

3.17.24. Capacidade de executar as seguintes ações caso a desinfecção falhe: 

3.17.24.1. Deletar; 

3.17.24.2. Ignorar; 

3.17.24.3. Quarentenar; 

3.17.24.4. Perguntar ao usuário. 

Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) 

 

3.18. Compatibilidade: 

 

3.18.1.  Dispositivos conectados através do Microsoft Exchange ActiveSync: 

3.18.1.1. Apple iOS; 



 
3.18.1.2. Windows Phone; 

3.18.1.3. Android. 

3.18.2.  Dispositivos com suporte ao Apple PushNotification (APNs). 

3.18.2.1. Apple iOS 3.0 ou superior. 

 

3.19. Características: 

 

3.19.1.  Capacidade de aplicar políticas de ActiveSync através do servidor Microsoft Exchange; 

3.19.2.  Capacidade de ajustar as configurações de: 

3.19.2.1. Sincronização de e-mail; 

3.19.2.2. Uso de aplicativos; 

3.19.2.3. Senha do usuário; 

3.19.2.4. Criptografia de dados; 

3.19.2.5. Conexão de mídia removível. 

3.19.3.  Capacidade de instalar certificados digitais em dispositivos móveis; 

3.19.4.  Capacidade de, remotamente, resetar a senha de dispositivos iOS; 

3.19.5.  Capacidade de, remotamente, apagar todos os dados de dispositivos iOS; 

3.19.6.  Capacidade de, remotamente, bloquear um dispositivo iOS. 

 

Criptografia 

 

3.20. Compatibilidade: 

 

3.20.1. Microsoft Windows XP Professional SP3 ou superior; 

3.20.2.  Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2; 

3.20.3.  Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate x64 SP2; 

3.20.4.  Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate; 

3.20.5.  Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x64; 

3.20.6.  Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise; 

3.20.7.  Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x64; 

3.20.8.  Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise; 

3.20.9.  Microsoft Windows 8.1 Professional / Enterprise x64; 

3.20.10. Microsoft Windows 10 Pro x86 / x64; 

3.20.11. Microsoft Windows 10 Enterprise x86 /x64. 

3.21. Características: 

 

3.21.1.  O acesso ao recurso criptografado (arquivo, pasta ou disco) deve ser garantido mesmo em 

caso o usuário tenha esquecido a senha, através de procedimentos de recuperação; 

3.21.2.  Utilizar, no mínimo, algoritmo AES com chave de 256 bits; 

3.21.3. Capacidade de criptografar completamente o disco rígido da máquina, adicionando um 

ambiente de pré-boot para autenticação do usuário; 

3.21.4. Capacidade de utilizar Single Sign-On para a autenticação de pré-boot; 

3.21.5. Permitir criar vários usuários de autenticação pré-boot; 



 
3.21.6. Capacidade de criar um usuário de autenticação pré-boot comum com uma senha igual para 

todas as máquinas a partir da console de gerenciamento; 

3.21.7. Capacidade de criptografar drives removíveis de acordo com regra criada pelo 

administrador, com as opções: 

3.21.7.1. Criptografar somente os arquivos novos que forem copiados para o disco removível, 

sem modificar os arquivos já existentes; 

3.21.7.2. Criptografar todos os arquivos individualmente; 

3.21.7.3. Criptografar o dispositivo inteiro, de maneira que não seja possível listar os arquivos e 

pastas armazenadas; 

3.21.7.4. Criptografar o dispositivo em modo portátil, permitindo acessar os arquivos em 

máquinas de terceiros através de uma senha; 

3.21.8. Capacidade de selecionar pastas e arquivos (por tipo, ou extensão) para serem 

criptografados automaticamente. Nesta modalidade, os arquivos devem estar acessíveis para 

todas as máquinas gerenciadas pela mesma console de maneira transparente para os usuários; 

3.21.9. Capacidade de criar regras de exclusões para que certos arquivos ou pastas nunca sejam 

criptografados; 

3.21.10. Capacidade de selecionar aplicações que podem ou não ter acesso aos arquivos 

criptografados; 

3.21.11. Verifica compatibilidade de hardware antes de aplicar a criptografia; 

3.21.12. Possibilita estabelecer parâmetros para a senha de criptografia; 

3.21.13. Bloqueia o reuso de senhas; 

3.21.14. Bloqueia a senha após um número de tentativas pré-estabelecidas; 

3.21.15. Capacidade de permitir o usuário solicitar permissão a determinado arquivo criptografado 

para o administrador mediante templates customizados; 

3.21.16. Permite criar exclusões para não criptografar determinados “discos rígidos” através de 

uma busca por nome do computador ou nome do dispositivo 

3.21.17. Permite criptografar as seguintes pastas pré-definidas: “meus documentos”, “Favoritos”, 

“Desktop”, “Arquivos temporários” e “Arquivos do outlook”; 

3.21.18. Permite utilizar variáveis de ambiente para criptografar pastas customizadas; 

3.21.19. Capacidade de criptografar arquivos por grupos de extensão, tais como: Documentos do 

office, Document, arquivos de audio, etc; 

3.21.20. Permite criar um grupo de extensões de arquivos a serem criptografados; 

3.21.21. Capacidade de criar regra de criptografia para arquivos gerados por aplicações; 

3.21.22. Permite criptografia de dispositivos móveis mesmo quando o endpoint não possuir 

comunicação com a console de gerenciamento. 

 

Gerenciamento de Sistemas 

3.22. Capacidade de criar imagens de sistema operacional remotamente e distribuir essas imagens para 

computadores gerenciados pela solução e para computadores bare-metal; 

3.23. Capacidade de detectar softwares de terceiros vulneráveis, criando assim um relatório de softwares 

vulneráveis; 

3.24. Capacidade de corrigir as vulnerabilidades de softwares, fazendo o download centralizado da 

correção ou atualização e aplicando essa correção ou atualização nas máquinas gerenciadas de 

maneira transparente para os usuários; 



 
3.25. Possuir tecnologia de Controle de Admissão de Rede (NAC), com a possibilidade de criar regras de 

quais tipos de dispositivos podem ter acessos a recursos da rede; 

3.26. Capacidade de gerenciar licenças de softwares de terceiros; 

3.27. Capacidade de registrar mudanças de hardware nas máquinas gerenciadas; 

3.28. Capacidade de gerenciar um inventário de hardware, com a possibilidade de cadastro de 

dispositivos (ex: router, switch, projetor, acessório, etc), informando data de compra, local onde se 

encontra, servicetag, número de identificação e outros; 

3.29. Possibilita fazer distribuição de software de forma manual e agendada; 

3.30. Suporta modo de instalação silenciosa; 

3.31. Suporte a pacotes MSI, exe, bat, cmd e outros padrões de arquivos executáveis; 

3.32. Possibilita fazer a distribuição através de agentes de atualização; 

3.33. Utiliza tecnologiamulticast para evitar tráfego na rede; 

3.34. Possibilita criar um inventário centralizado de imagens; 

3.35. Capacidade de atualizar o sistema operacional direto da imagem mantendo os dados do usuário; 

3.36. Suporte a WakeOnLan para deploy de imagens; 

3.37. Capacidade de atuar como servidor de atualização do Windows podendo fazer deploy de patches; 

3.38. Suporta modo de teste, podendo atribuir alguns computadores para receberem as atualizações de 

forma automática para avaliação de alterações no comportamento; 

3.39. Capacidade de gerar relatórios de vulnerabilidades e patches; 

3.40. Possibilita criar exclusões para aplicação de patch por tipo de sistema operacional, Estação de 

trabalho e Servidor ou por grupo de administração; 

3.41. Permite iniciar instalação de patch e correções de vulnerabilidades ao reiniciar ou desligar o 

computador; 

3.42. Permite baixar atualizações para o computador sem efetuar a instalação 

3.43. Permite o administrador instalar somente atualizações aprovadas, instalar todas as atualizações 

(exceto as bloqueadas) ou instalar todas as atualizações incluindo as bloqueadas; 

3.44. Capacidade de instalar correções de vulnerabilidades de acordo com a severidade; 

3.45. Permite selecionar produtos a serem atualizados pela console de gerenciamento; 

3.46. Permite selecionar categorias de atualizações para serem baixadas e instaladas, tais como: 

atualizações de segurança, ferramentas, drivers, etc. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços e materiais que integram o objeto da presente contratação devem atender as 

seguintes especificações, que segue no anexo. 

4.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos e despesas necessárias à 

prestação dos serviços, bem como quaisquer outras despesas relativas aos serviços de internet 

inclusive as oriundas das instalações e equipamentos que por ventura forem necessários às 

conexões com as centrais do licitante. 

4.3. A apuração do objeto deste pregão obedecerá ao critério de julgamento tipo Menor Preço por 

item. 



 
4.4. Os serviços que constituem o objeto da presente contratação terão um prazo de, no máximo, 

10 (dez) dias para serem totalmente instalados e contemplarem o pleno atendimento das 

necessidades da Prefeitura Municipal de Buritis - MG. 

4.5.  As licenças serão instaladas em todas as secretarias. 

5. A licitante poderá vistoriar o local de prestação dos serviços sempre que julgar necessário, 

através de técnico habilitado e devidamente credenciado, mediante solicitação, por escrito 

encaminhada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS– MG. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1.Constitui obrigação da CONTRATADA: 

I - responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou 

municipal; 

II - zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham a 

ocorrer, serem sanadas, mediante solicitação da contratante; 

III - prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica;  

IV - implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se obter uma operação 

correta e eficaz;  

V - prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;  

VI - assegurar à Administração o repasse dos descontos e ofertas pecuniárias, quando fornecidos aos outros 

usuários; 

VII - Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas tais como transporte, salários, alimentação, 

diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços pertinente ao objeto deste Contrato, 

ficando ainda a CONTRATANTE isenta de vínculo com os mesmos. 

VIII - Cumprir fielmente suas prestações contratuais em conformidade com os termos deste Edital e seus 

Anexos e de sua proposta. 

6.2.Constitui obrigação da CONTRATANTE: 

I - exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados;  

II - documentar as ocorrências havidas e controlar as ligações realizadas;  

III - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à continuidade da 

prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela contratante, não 

devem ser interrompidas;  

IV - emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, 

alterações e repactuações do contrato;  

V - disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços;  



 
VI - relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que serão 

disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do respectivo estado de 

conservação;  

VII - permitir o acesso dos empregados da contratada, quando necessário, para execução dos serviços;  

VIII - indicar as áreas onde os serviços serão executados; e  

IX - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

X – Efetuar o pagamento a Contratada nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento. 

XI – Comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada na prestação dos serviços 

contratados. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento das notas fiscais/faturas serão efetuados a Contratada conforme especificado no presente 

Edital. 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada estará sujeita às sanções 
previstas no presente Edital, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis. 

8. DAS DOTAÇÕES E RECURSOS 

8.1. As despesas correrão por conta das seguintes dotações e recursos. 

Sec. Mun. De Saúde  

02.08.01.10.122.0003.2099.3.3.90.39.00 - Ficha 470 - Fonte 102 

02.08.01.10.303.0012.2109.3.3.90.39.00 - Ficha 514 - Fonte 102 

02.08.01.10.301.0012.2114.3.3.90.39.00 - Ficha 538 - Fonte 102 

02.08.01.10.301.0012.2115.3.3.90.39.00 - Ficha 546 - Fonte 102 

02.08.01.10.302.0012.2125.3.3.90.39.00 - Ficha 566 - Fonte 102 

02.08.01.10.302.0012.2127.3.3.90.39.00 - Ficha 573 - Fonte 102 

02.08.01.10.303.0012.2128.3.3.90.39.00 - Ficha 580 - Fonte 102 

02.08.01.10.305.0012.2132.3.3.90.39.00 - Ficha 606 - Fonte 102 

02.08.01.10.302.0012.2123.3.3.90.39.00 - Ficha 557 - Fonte 102 

Sec. Mun. De Ação Social 

02.09.01.08.122.003.2137.3.3.90.39.00 - Ficha 630 - Fonte 100 

 

Sec. Mun. Administração e Planejamento 

02.02.01.04.122.0003.2013.3.3.90.39.00 - Ficha 90 - Fonte 100  

Sec. Mun. De Obras 



 
02.05.01.04.122.0003.2067.3.3.90.39.00 - Ficha 365 - Fonte 100 

Sec. Mun. De Agricultura e Meio Ambiente 

02.07.01.20.122.0003.2078.3.3.90.39.00 - Ficha 410 - Fonte 100 

Sec. Mun. De Educação e Cultura 

02.04.01.12.122.0005.2031.3.3.90.39.00 - Ficha 191 - Fonte 101 

02.04.02.12.361.0006.2038.3.3.90.39.00 - Ficha 219 - Fonte 101 

02.04.07.13.392.0009.2058.3.3.90.39.00 - Ficha 320 - Fonte 100 

02.04.03.12.365.0007.2048.3.3.90.39.00 - Ficha 270 - Fonte 101 

02.04.08.12.364.0011.2064.3.3.90.39.00 - Ficha 341 - Fonte 100 

 

Buritis - MG, 05  de Maio de 2017 

 

Solicitante:                         Fanor Gonçalves Cruzeiro Neto 

                                           Departamento de informática 

                    

Aprovo o Presente Termo de Referência 

 

 

                                              Dr. Keny Soares Rodrigues 

                                                 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LICENÇAS DE ANTIVÍRUS 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

 

 

1.
Licença de ANTIVÍRUS comprindo 

todas as especificações do item 3
UN 200

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 

 

 

 

Buritis-MG, 05 de Maio de 2017. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E FATOS 

IMPEDITIVOS. 

 

 

 

----------------------------, inscrita no CNPJ sob  Nº..........................., sediada na  , cidade de 

Buritis – Minas Gerais, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos 

de habilitação estabelecidos no presente edital, não havendo nenhum ato ou fato 

impeditivo para a efetiva participação do Pregão Presencial nº 040/2017, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Buritis-MG _____ de______ de 2017. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura/Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A N E X O III 

 

 

M O D E L O 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

Ref .: (identificação da licitação) 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF 

no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou 

Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

_____________________________________________ 

( Local e data) 

______________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A N E X O IV 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

Ref .: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A N E X O  V 

 

 

M O D E L O 

D E C L A R A Ç Ã O  D E  C I Ê N C I A 

Ref .: PREGÃO N.º 040/2017  

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°___________________________, sediada em 

______________________________________________________________ por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)_______________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n.º .................................. e do CPF no ....................................., DECLARA, que 

a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com 

indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. 

 

_________, _____de_________________________ de 20__ 

______________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VI 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato representada 

pelo (a) Sr(a) _________________________________, portador da cédula de identidade RG 

_________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no 

CPF sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante 

para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, 

portador da cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 

________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura 

de Buritis, no Pregão Presencial nº 040/2017, podendo assim retirar editais, propor seu 

credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, 

contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, 

todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

 

 

________________, ___ de ____________ de _____. 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 

 

 

 

 


