
TERMO DE REFERÊNCIA

OBSERVAÇÕES:

Na presente dispensa eletrônica será aplicado o benefício previsto no
art. 48, §3º, da Lei Federal nº 123/2006 às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sediadas REGIONALMENTE ou
LOCALMENTE conforme critérios disciplinados na Portaria nº
016/2020, em seu art. 1, parágrafo único, (Microrregião de Itabira). A
aplicação do critério regional se justifica pela necessidade de
melhores condições de entrega, promoção do comércio local e
regional, além do que, a necessidade de fomentar os pequenos
empresários neste momento de crise e desemprego acentuado que
assola todo o Brasil e em Itabira e região não é diferente. Em
pesquisa realizada no cadastro de empresas municipais e na
microrregião, há no mínimo 03 (três) empresas que possuem
capacidade de atender ao objeto do presente edital sediadas em
Regionalmente. As empresas que se enquadrarem no critério de
empresa Regional, ou seja, com sede na Microrregião de Itabira e
que se enquadra nos critérios da Lei Complementar nº 123/2006,
terão aplicado o benefício previsto neste Termo de Referência de
forma automática.

1 - SETOR SOLICITANTE
Administração/Supervisão de Serviços

2 - OBJETIVO
O presente termo de referência tem como objeto a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de licenças de software antivírus para a rede de
computadores e servidor da sede do CISCEL, conforme as condições e quantitativos
abaixo relacionados.

3 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de contratação do objeto deste Termo de Referência será de 36 (trinta e seis)
meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço..

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

Aquisição de licenças de uso de software antivírus com console de administração
(Kaspersky Endpoint Security for Business - Select Brazilian Edition. 25-49 Node 3 year
Renewal license) incluindo instalação e suporte técnico on-site ou remoto para fins de
proteção da rede lógica em 36 equipamentos de TI e informações DO CISCEL



4- JUSTIFICATIVA
É relevante a contratação de software de antivírus licenciado e original que
contemple uma base de dados constantemente atualizada, além de prevenir a
contaminação por vírus, malwares e suas variantes bem como ameaças cibernéticas
distintas nos computadores e servidor do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro
Leste.

Com o grande volume de utilização de e-mails e acesso a páginas de internet a
aquisição de um software de antivírus é necessária para fornecer um mínimo de
segurança à infraestrutura e propor maior proteção aos computadores e servidor,
resguardando problemas que podem prejudicar o funcionamento dos equipamentos
de tecnologia da informação (TI).

Assim, a aquisição das licenças de antivírus é considerada imprescindível para
garantir a confiabilidade, a integridade e disponibilidade das informações dos dados e
continuidade das atividades do CISCEL.

5 - FUNDAMENTO LEGAL
5.1 O objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal disposto no artigo 75,
inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.

5.2 Considerando a ausência de maior risco para a Administração, em função da
complexidade e do vulto da contratação, além da ausência de prazo de entrega
estendido, não há necessidade da exigência de realização contratual, devendo o
CONTRATANTE manter a garantia do serviço e da Licença antivirus, conforme o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, que o cliente tem até 90 dias
para reclamar de defeitos ou problemas no serviço recebido.

6 – FORMA DE CONTRATAÇÃO:

Para a eventual aquisição, será utilizado a Dispensa Eletrônica. A escolha dessa
forma de aquisição é justificada pela Lei nº 14.133/21 que institui a Dispensa para
aquisição de bens e serviços comuns.

A escolha desta forma de contratação poderá representar uma economia satisfatória
para o Consórcio, ao proporcionar a ampla concorrência de licitantes em toda
microrregião de Itabira/MG.

5. PERÍODO DE GARANTIA DE LICENCIAMENTO

8.1 A empresa contratada deverá garantir ao CISCEL, a prestação dos serviços em
estrita observância à legislação vigente, ficando condicionada a conferência e
posterior declaração de conclusão dos serviços pelo setor administrativo.

8.2. O serviço deverá ser prestado por profissional de nível superior, devidamente
certificado nas soluções tecnológicas utilizadas na prestação dos serviços
contratados.



8.3. Durante o período de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá garantir o
funcionamento do software, com suporte técnico do FABRICANTE prestado em caso
de falha.

8.4. Deverá ser garantida, neste prazo, a atualização de versões, releases,
componentes (bibliotecas, filtros, dentre outros) e módulos dos softwares e
equipamentos utilizados na prestação dos serviços.

9 - LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados nas dependências da CONTRATANTE, onde
está instalada o servidor, cujo endereço é Avenida Duque de Caxias nº 850, Bairro:
Esplanada Estação em Itabira/MG.

Os Kits de instalação e Licenças devem ser entregues no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis a partir da data da emissão da autorização de fornecimento. Todas as
licenças fornecidas pela Contratada durante a execução do contrato deverão ser
entregues com o respectivo documento fiscal.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8- QUANTITATIVO E FORMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA

A contratação em critério de menor preço está amparada nas cotações realizadas
junto a prestadores locais que alicerçam esse processo, utilizando cotações com
empresas do ramo e com padrão definido como meio para apurar o melhor preço,
isto é, selecionar a proposta mais vantajosa, bem como garantir a agilidade da
prestação do serviço e também para promover o desenvolvimento econômico e
social para o CISCEL.

Descrição
Quant.
De

equip.

Unid. De
medida

Valor
Médio
Unitário

Valor Médio
Total

Kaspersky Endpoint Security for
Business - Select Brazilian
Edition.25-49 Node 3 year

Renewal license

36 meses R$ 234,97 R$ 8.458,92

O valor de referência é de R$ 8.458,92 (oito mil e quatrocentos e cinquenta e oito

reais e noventa e dois reais)



9- PAGAMENTO
9.1 O pagamento será efetuado de forma única pela Tesouraria deste Consórcio, na
conta do CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias após a emissão de nota fiscal e
entrega/instalação do produto, juntamente com a entrega das certidões referente a
regularidade fiscal, tributária e trabalhista.

9.2 O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao frete, às embalagens,
aos tributos e aos demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das
obrigações;

10. HABILITAÇÃO
Deverá o licitante interessado anexar os seguintes documentos mínimos:
a) Contrato Social atualizado (ou documento equivalente);
b) CND Federal;
c) CND Estadual;
d) CND Municipal da sede do Licitante;
e) Certidão negativa FGTS;
f) CNDT.
g) Documentação de identificação com foto do responsável Legal.

11 PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

11.1. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratação, conforme o
Artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, terá como responsáveis:

11.1.1. FISCAL DO CONTRATO: Supervisão de Serviço/Administração.

11.2. Na ausência de servidor que ocupa o cargo acima, o responsável tanto pela
gestão quanto pela fiscalização será o servidor que estiver atuando em substituição
ao referido cargo.

11.3. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado:

11.3.1 Exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle
das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos
estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias,
acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e
possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a 3 viabilidade de
realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos
termos aditivos, etc.

11.3.2. Exercer a verificação concreta do objeto, devendo verificar a qualidade e
procedência da prestação do objeto respectivo, atestar documentos fiscais, exercer o
relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato, etc.



12 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente serviço, correrão à conta da dotação:
Unidade Orçamentaria 01001.1012210012.007 - Manutenção Atividades do Escritório
custeada com Rateio
Elemento da Despesa 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação
Fonte de Recursos 100
Ficha 17

13 - CONSIDERAÇÕES

13.1 A CONTRATADA DEVERÁ;
a) Atender às necessidades do CISCEL para suporte técnico da Solução de
Segurança da Informação, com o objetivo de proteger a rede corporativa e aumentar
o nível de conformidade com a política de segurança.

b) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

c) Preservar todo ambiente computacional existente, de forma a manter a integridade
dos dados, aplicativos e sistemas operacionais em funcionamento;

d) Entregar e instalar os softwares, na localidade indicada, no prazo pactuado,
utilizando apenas softwares fornecidos pelo fabricante da solução;

e) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas tais como: salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de
classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no
cumprimento de suas obrigações;

f) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratante,

g) Realizar o suporte técnico ao produto fornecido através de contato Telefônico,
Sítio de Internet, Correio Eletrônico (e-mail) ou no Local, em casos de grande
emergência;

h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação

i) Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos etc.
J) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12,13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).



13.2 A CONTRATANTE DEVERÁ;

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos e
conferir com as especificações constantes neste termo de referência e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do
colaborador responsável pela conferência especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Itabira-MG, 22 de julho de 2022.

Meirilaine Paiva Rosa

Presidente da CPL

Aprovo o Projeto Básico

_________________________
Eva Cristina de Souza
Diretora de Saúde

Data: _____/_____/2022.


