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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 015/2022-CLC/PGE 

 

PROCESSO N.° 00015/PGE/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 147/2021 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, inciso I e II do Decreto Estadual n.° 3.182/2016; 

 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 
00.394.577/0001-25, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68.900-015, na 
cidade de Macapá/AP, neste ato representada por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, 
nomeado pelo Decreto n.º 0024, publicado no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF sob o n.º 658.097.774-49, 
portador da Carteira de Identidade n.º 025.851 – AP (2ª via); ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA 
ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto n.º 0224, publicado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF sob o 
n.º 879.347.953-00, portador da Carteira da OAB n.º 1676-B – OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto 
DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto nº. 0363, publicado no DOE de 
25/01/2019, inscrito no CPF sob o n.º 221.086.058-00,portador da Carteira da OAB n.º 1533-B – OAB/AP,  
considerando a homologação da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica nº. 147/2021 - 
CLC/PGE, constantes nos autos do processo administrativo SIGA n.º 00015/PGE/2021, RESOLVE: registrar 
os preços da empresa indicada e qualificada na Ata de Registro de Preços n.° 015/2022-CLC/PGE, de acordo 
com a classificação por ela alcançada e nas especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições 
previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da 
Lei n.° 10.520/2002, Lei Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, Lei 
Complementar Estadual n.° 108/2018, do Decreto Federal n.° 8.538/2015, Decreto Federal n.° 10.024/2019, 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016, Decreto Estadual n.° 3.184/2016, Decreto Estadual n.° 3.313/2016, na  Lei 
n.° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como na legislação correlata e demais exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Solução de Subscrição de Suporte de Elasticsearch, Licenças do 
Tipo Subscrição de Plataforma de Automação de Processos Analíticos, Plataforma de Automação 
Robótica, Portal de Permissionamento de Agentes Robóticos, Serviços Técnicos Especializados para 
Novas Implementações, Consultoria, Customizações, Integração das Plataformas e Treinamento, que 
compreende o serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados 
dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura 
para autenticação de cidadãos, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia 
da Informação - PRODAP, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o Edital e seus anexos, independente de transcrição. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei n.° 8.666/93). 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  
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2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:  

Lote 01 

Item Descrição Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01 
Subscrição de suporte ELASTICSEARCH na 
modalidade ENTERPRISE, com suporte 
24x7x365, pelo período de 12 meses 

10 108.930,00 1.089.300,00 

02 
Subscrição de licença de servidor para 
automação de fluxos pelo período de 36 meses 

01 899.053,00 899.053,00 

03 
Subscrição de licença de Expansão da 
capacidade de processamento de servidor para 
automação de fluxos pelo período de 36 meses 

02 406.410,00 812.820,00 

04 
Subscrição de licença de pacote de dados para 
enriquecimento de análise geoespaciais pelo 
período de 36 meses 

02 180.038,50 360.077,00 

05 
Subscrição de licença de usuário final para 
criação de fluxos sem a necessidade de 
programação pelo período de 36 meses 

05 74.500,00 372,500 

06 
Serviço de suporte Elasticsearch especializado 
24x7x365, pelo período de 12 meses 

2000 305,00 610.000,00 

VALOR TOTAL (R$) R$ 4.143.750,00: (Quatro milhões e cento e quarenta e três mil e setecentos e 
cinquenta reais). 

2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:  

1º Classificada – Empresa detentora da ARP 

Razão Social: ASPER TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 21.538.196/0001-42 

Endereço: SHIS QI 03 CL Bloco F salas 101, 102 e 103, Lago Sul 

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 71605-450 

Telefone: (61) 3047-8777 

Endereço Eletrônico: contato@asperti.com.br 

Representante:  Lucio Fittipaldi Gonçalves 

RG n.°/Órgão Expedidor/UF: 1562077 SSP-DF CPF n.°: 393.551.521-91 

2.3. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, 
salvo o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.° 3.182 /2016. 

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 

3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II do art.65 da Lei n.° 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  
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3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n.° 8.666/93. 

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá 
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos – Coordenadoria de Sistema de Registro 
de Preços. 

4.2. É participante o seguinte órgão: 

4.2.1. Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. Nos termos do art. 24 do Decreto n.° 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.  

5.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

5.3. O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e 
Contratos – CLC/PGE e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.   

5.4. De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual n.° 3.182/2006, após autorização do órgão 
gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art. 5º do Decreto Estadual n.° 3.182/2016, 
obriga-se a: 

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação;  

6.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas;  

6.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES   

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7º do Decreto 
Estadual n.° 3.182/2016, o que se segue: 

7.1.1. Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços – ARP, inclusive de eventuais 
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alterações para o correto cumprimento de suas disposições; 

7.1.2. Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento 
das obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço; 

7.1.3. Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem 
praticados; 

7.1.4. Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições 
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega, 
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de 
bem ou prestação de serviços e; 

7.1.5. Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP   

8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Referência, anexo I do 
Edital, obriga-se a: 

8.1.1. Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço 
de e-mail sempre que houver alterações destes; 

8.1.2. Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de 
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele 
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);  

8.1.3. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não 
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.° 10.520/2002 e Art. 49 do Decreto Federal n.° 10.024/2019, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de 
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA 
que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 

9.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178, da Lei 
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14.133/2021.  

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em 
relação ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

9.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 9.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 
Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e 
na Lei n.° 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades. 

9.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

9.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
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9.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.° 9.784/1999. 

9.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou 
da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

9.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

9.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela Lei 
n.° 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

9.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

9.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado quando: 

10.1.1. Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.2. Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável; 

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 
praticados no mercado; 

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, ou no art. 
7º da Lei n.° 10.520/2002; 

10.1.5. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

10.1.6. A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, 
conforme o disposto no § 3º do art. 13 do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.° 147/2021-CLC/PGE e as propostas, com preços, 
quantidades e especificações;  

12.2. As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
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no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

12.3. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

12.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;  

12.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.  

12.6. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem 
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá-AP, 18 de janeiro de 2022. 
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Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 17/09/2021 Horário: 08h30 (horário de Brasília) 

A participação neste pregão eletrônico ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da 

senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta inicial de preços, a partir da data da 

liberação do Edital até o horário da abertura da sessão pública. 

Endereço Eletrônico www.siga.ap.gov.br 

Pregoeiro e  

Equipe de Apoio 

Central de Licitações e Contratos, Edifício da Procuradoria-Geral do Estado do 
Amapá, 1º andar. 

Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, Macapá - AP, CEP 68.901-280. Telefone: 
(96) 3131-2839 

E-mail: licita16@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br 

  

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO n.° 094/2021 

Objeto 

Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de 
Solução de Subscrição de Suporte de Elasticsearch, Licenças do Tipo Subscrição de 
Plataforma de Automação de Processos Analíticos, Plataforma de Automação Robótica, 
Portal de Permissionamento de Agentes Robóticos, Serviços Técnicos Especializados 
para Novas Implementações, Consultoria, Customizações, Integração das Plataformas e 
Treinamento, que compreende o serviço de criação de uma camada de comunicação 
segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do 
Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação de cidadãos, visando 
atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP, 
conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de 
Referência – que integra o presente Edital, independente de transcrição. 

http://www.siga.ap.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 094/2021 - CLC/PGE 

Processo SIGA n.° 00015/PGE/2021 

A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por intermédio da Central de Licitação e Contratos – 
CLC/PGE, representado(a) pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados(as) pela Portaria conjunta n.º 
007/2021-PGE, de 27/07/2021, publicada no DOE n.º 7.470, de 28/07/2021, torna público, para conhecimento 
dos interessados que, na data, horário e local, abaixo indicados, realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob o 
regime de empreitada por preço unitário, em sessão pública, por meio da INTERNET, através do site 
www.siga.ap.gov.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. O 
procedimento licitatório obedecerá às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei 
n.° 10.520/2002, Lei Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, Lei 
Complementar Estadual n.° 108/2018, Decreto Federal n.° 8.538/2015, Decreto Federal n.° 10.024/2019, 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016, Decreto Estadual n.° 3.184/2016, Decreto Estadual n.° 3.313/2016 e 
subsidiariamente, no que couber, pela Lei n.° 8.666/1993, Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1.1. O objeto da licitação é a formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Solução de Subscrição de Suporte de Elasticsearch, Licenças do 
Tipo Subscrição de Plataforma de Automação de Processos Analíticos, Plataforma de Automação 
Robótica, Portal de Permissionamento de Agentes Robóticos, Serviços Técnicos Especializados para 
Novas Implementações, Consultoria, Customizações, Integração das Plataformas e Treinamento, que 
compreende o serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados 
dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura 
para autenticação de cidadãos, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia 
da Informação - PRODAP, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o presente Edital, independente de transcrição. 

1.1.1. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços para este procedimento, conforme 
previsão dos incisos I e II do art. 3° do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

1.1.2. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância ao 
Termo de Referência, anexo I deste Edital e, as normas vigentes que a ele se aplicam. 

1.2. Ao participar deste procedimento licitatório os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por 
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos na seção XIV deste 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

1.3. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 
licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

1.4. O Registro de Preços será formalizado após a homologação da Ata de Registro de Preços, na forma da 
minuta constante do Anexo VI, deste Edital. 

1.5. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no Edital, seus Anexos e nas propostas 
apresentadas. 

1.6. A Procuradoria Geral do Estado – PGE/AP, por intermédio da Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE, através da Coordenadoria do Sistema de Registro de Preços (art. 29, caput, do Decreto Estadual 
n.° 3.182, de 02/09/2016), é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços (ARP) dele decorrente. O (a) Gestor (a) 
responsável em gerir a Ata de Registro de Preços - ARP será o Procurador Geral do Estado, ou pessoa 
designada por ele. 

1.6.1. O Registro de Preços será precedido pela Intenção de Registro de Preço (IRP) ou Pesquisa 
de Quantitativo (PQ), a ser operacionalizado por meio do sistema SIGA, para divulgação dos itens a serem 
licitados, nos termos do art. 4º do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

1.6.2. A divulgação da IRP ou da PQ será feita, preferencialmente, por correio eletrônico e sistema 
eletrônico. A dispensa de sua realização deve ser justificada, conforme prevê o art. 4º, §3º do Decreto 
Estadual n.° 3.182/2016. 

1.6.3. Poderá ser realizado remanejamento, pelo órgão gerenciador, entre os órgãos participantes 
e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a 
quantidade total registrada para cada item, sem que haja requerimento de autorização do beneficiário da Ata 
de Registro de Preços. 

1.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições (art.18 do 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016 c/c o § 4º do art.15 da Lei n.° 8.666/1993). 

SEÇÃO II - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.siga.ap.gov.br 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h e 29min. do dia 17/09/2021; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h e 30min. do dia 17/09/2021; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h do dia 17/09/2021. 

2.2. 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, nos 
mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) 
pregoeiro (a) em contrário. 

2.3. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para todos 
os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

SEÇÃO III - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. Não é necessário indicar a dotação orçamentária específica na licitação para registro de preços, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 9º, §3º do 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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SEÇÃO IV – DO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O certame será gerenciado pela Central de Licitações e Contratos – CLC, localizada na Avenida Antônio 
Coelho de Carvalho, n.° 396 – Bairro: Centro, CEP: 68.901-280 – Macapá/AP. 

4.2. É participante o seguinte órgão:  

4.2.1. Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. 

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO NO SIGA E DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO 

5.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão credenciar-se previamente no Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA (Decreto Estadual n.° 3.313/2016), através do sítio 
www.siga.ap.gov.br, acessando o ícone “Fornecedores”, aba “Cadastro de Fornecedores” e, na tela “Cadastro 
de Usuário”, efetuar o devido cadastro. Esse cadastro criado no SIGA é preliminar, devendo o mesmo ser 
efetivado junto à Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE/AP, situada na Av. Antônio Coelho de Carvalho, n.° 396, Centro, CEP: 68901-280. Macapá/AP, para 
que o interessado obtenha o Certificado de Registro Cadastral – CRC, regulamentado pelo Decreto Estadual 
n.° 1.249, de 08/04/2016, publicado no D. O. E. n.° 6.174, de 08/04/2016. 

5.1.1. Para quaisquer informações quanto ao pedido de Inscrição para obtenção do Certificado de 
Registro Cadastral - CRC, a licitante interessada em participar deste Pregão, deverá entrar em contato com a 
Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE/AP, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, no endereço consignado no item 5.1, ou através do telefone (96) 3131-2833, ou, 
ainda, pelo e-mail: clc.cadfornecedores@pge.ap.gov.br. 

5.1.2. O credenciamento no SIGA deverá ser feito, mediante atribuição de chave de identificação 
(login) e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

5.1.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.2. A pessoa jurídica poderá credenciar mais de um representante para operar o Sistema, devendo, neste 
caso, encaminhar solicitação à Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e 
Contrato – CLC/PGE/AP, situada no endereço constante no item 5.1, anexando documentos que comprovem 
os poderes da pessoa a ser credenciada para o exercício de direitos e assunção de obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

5.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implica 
responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes a este pregão. 

5.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não podendo ser atribuídos ao 
provedor ou ao gestor do sistema responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 
senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros. 

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o 
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades. 

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
mailto:clc.cadfornecedores@pge.ap.gov.br
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

5.6. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no mesmo pregão 
eletrônico. 

5.7. A chave de identificação (login) e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
realizados pela Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, salvo quando canceladas por solicitação da 
credenciada, do responsável legal da empresa ou por iniciativa da própria Unidade de Cadastro de 
Fornecedores, desde que haja motivo devidamente justificado. 

5.8. No caso de dúvidas quanto à utilização do SIGA, a interessada poderá acessar os manuais informativos 
no site www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda, entrar em contato com o Suporte Técnico 
pelos telefones: (96) 3131-2840, no horário das 14h às 18h, e 0800-722-2701, das 09h às 18h (de segunda a 
sexta). 

SEÇÃO VI - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1. Poderão participar deste Pregão, as interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
deste certame, e atendam às condições exigidas neste Edital e nos seus anexos, inclusive, quanto à 
documentação requerida para sua habilitação, consignadas na seção XIV, e, estejam previamente 
credenciadas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, por meio do sítio www.siga.ap.gov.br, 
para acesso ao sistema eletrônico.  

6.1.1. A licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o pleno conhecimento e o 
atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 
Edital, como requisito para participação no pregão eletrônico. 

6.2. Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual nesta licitação, nos termos do art. 3º, incisos I, II e §1º, da Lei Complementar n.° 108/2018, são 
considerados:  

6.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).  

6.2.2. Empresa de Pequeno Porte– o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).  

6.2.3. Microempreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na definição do art. 
966 da Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o empreendedor que exerça as atividades 
de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, 
no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional, 
observadas as alterações, atualizações e especificações dispostas na Lei Complementar Federal n.° 
123/2006. 

6.2.4. Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas previsto na Lei Complementar 
n.°123/2006, incluído o regime de que trata o art. 12 do mesmo diploma legal, para nenhum efeito legal, a 
pessoa jurídica: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 
no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art12
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de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.° 
123/2006;  

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar n.° 123/2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora 
ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações; 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

6.3. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual serão feitas 
preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo atualizado e verificá-lo 
periodicamente. 

6.3.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de prazos 
para todos os fins deste edital, bem como do contrato, conforme o caso. 

6.4. É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, das empresas que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 

6.4.1. Que se encontre em situação de falência, dissolução ou liquidação; 

6.4.2. Que estejam constituídas sob a forma de consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 

6.4.3. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 
contratar quando a penalidade foi aplicada pela Administração Pública, com fundamento no art.87, III, da Lei 
n.° 8.666/93; 

6.4.4. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, com fundamento no 
art.87, IV da Lei n.° 8.666/93 e, caso participem do processo licitatório, estarão sujeitas às penalidades 
previstas no art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma legal. 

6.4.5. Que estejam impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade for 
aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública, com fundamento no art. 7°, da Lei n.° 10.520/2002; 

6.4.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

6.4.7. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei n.° 8.666/93. 
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6.4.8.  Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

6.4.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –OSCIP, atuando nessa condição 
(conforme Acórdão n.º 746/2014 – TCU – Plenário). 

6.4.10. Que estejam constituídas sob a forma de consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si. 

6.5. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na presente licitação.  

6.6. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.  

6.7. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 
independente do resultado do procedimento licitatório.  

6.8. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

6.8.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ. 

6.8.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. 

6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas 
em lei e neste Edital. 

SEÇÃO VII – DO ENVIO DA PROPOSTA  

7.1. Em relação ao envio da proposta, a licitante deverá, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, 
Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, no site www.siga.ap.gov.br, efetivar o login, através de 
sua senha privativa, e acessar a Aba "Fornecedores”, ícone “Área da Licitante” e, subsequente, encaminhar a 
proposta de preços, na aba "pregão", opção "lançar proposta", com as observações das condições definidas 
nesta seção, até a data e horário, marcados para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.1.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com os Anexos I e II deste Edital. 

7.1.2. Caso a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Microempreendedor Individual 
apresente restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá 
declarar, no campo próprio do Sistema, que atende às demais exigências da habilitação. 

7.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 

7.2.1. O prazo fixado para apresentação das propostas contado a partir da publicação do aviso não 
será inferior a 08 (oito) dias úteis. 

7.3. A inclusão de propostas compreende três etapas: 

7.3.1. Na primeira etapa, caso a licitante goze dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 
Estadual n.° 108/2018, deverá declarar se é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, informando em seguida se possui ou não restrição de documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista. Esta etapa se encerra com o Aceite do 
Termo de Credenciamento, documento que permite identificar qual usuário está operando o Sistema; 

7.3.2. A segunda etapa consiste na Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, 
com o Aceite do Termo de Habilitação; e 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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7.3.3. A terceira etapa, a licitante deverá criar a proposta. 

7.3.4. Declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e da proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto Federal n.° 10.024/2019. 

7.4. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, a licitante deverá: 

a) anexar seus documentos de habilitação, o que inclui toda a documentação prevista na Seção 
XIV deste Edital (da habilitação); 

b) consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, conforme orientações dispostas no Termo 
de Referência, o valor unitário para cada item do lote, expresso em real, devendo estar incluídos todos os 
custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, serviços de garantia técnica e quaisquer outros 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 

c) descrever detalhadamente o objeto, de acordo com as exigências discriminadas no Termo de 
Referência, anexo I deste Edital, devendo indicar, além da marca, fabricante, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, podendo complementar as 
informações encaminhando via sistema através de arquivos (documentos), anexos à proposta. 

7.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

7.5.1. As expressões: “conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou outra semelhante 
não poderão substituir as especificações dos itens ofertados. 

7.6. O preço total proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas propostas 
que contemplem apenas parte do objeto. 

7.7. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com 
duas casas decimais após a vírgula. 

7.8. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

7.9. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da 
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de 
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da 
Lei n.° 8.666, de 1993. 

7.10. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

7.10.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 

7.10.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 
planilha e haverá imediata glosa, quando do pagamento, ou redução, quando da repactuação, para fins de 
total ressarcimento do débito. 

7.11. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, 
devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação 
da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 
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7.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.13. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. 

7.14. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo, como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.14.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.15. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I deste Edital. 

7.15.1. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso 
de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição.  

7.16. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 
exclusiva da licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de 
eventual desconexão. A Central de Licitações e Contratos - CLC/PGE não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 

7.17. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pela proponente no ato do envio de sua 
proposta. 

7.18. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas, quando participarem de licitações públicas. 

7.19. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização 
do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da Contratada ao pagamento dos prejuízos 
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7.20. Os licitantes poderão encaminhar propostas até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio eletrônico, quando se encerrará a fase de recebimento de propostas. 

SEÇÃO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

8.2.1. Identifiquem a licitante; 

8.2.2. Contenham vícios ou ilegalidades; 

8.2.3. Não apresentem os requisitos técnicos exigidos no Anexo I - Termo de Referência – deste 
Edital; 

8.2.4. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis, considerados aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida; 

8.2.5. Não venham comprovar sua exequibilidade, especialmente em relação ao preço e a 
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produtividade apresentada. 

8.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) pregoeiro (a), sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 

SEÇÃO IX – DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.1.1. Os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL DO LOTE. 

9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital.  

9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação da licitante.   

9.6. Prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar, em havendo dois ou mais lances de igual valor.  

9.7. Ao formular seu lance, a licitante deverá evitar que os valores unitários e totais extrapolem o número de 
02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado(a) a adjudicar o 
objeto realizando arredondamentos a menor, no valor cotado. 

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 10,00 
(dez reais).  

Nota explicativa: Lances Intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao 
último lance dado pelo próprio licitante. 

9.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para 
menos.  

9.10. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja simbólico, 
irrisório ou de valor zero.   

9.11. Quanto à etapa de lances da sessão pública, seguirá o MODO DE DISPUTA ABERTO, nos termos do 
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, nos quais: 

     9.11.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 

          9.11.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar 
de lances intermediários.  

     9.11.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
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sessão pública será encerrada automaticamente. 

     9.11.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.12. Caso a 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 ela ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas.  

9.13. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei 
n.° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:  

9.13.1. Produzidos no País;  

9.13.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

9.13.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 

9.13.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação. 

9.14. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio realizado no sistema, vedado qualquer outro 
processo. 

9.14.1. Será considerada classificada em primeiro lugar em cada item a licitante que for 
primeiramente sorteada, e assim sucessivamente. 

9.15. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada.  

9.15.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação à licitante mais bem classificada. 

9.16. Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação de sua proposta ou 
lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei n.° 10.520/02, 
para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não 
encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as sanções administrativas previstas 
neste Edital. 

SEÇÃO X – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como mais 
vantajosa, não houver sido ofertada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual, e entre as licitantes classificadas na fase de lances, houver proposta de ME, EPP ou MEI, na faixa 
de até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual 
(MEI) melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação do(a) pregoeiro(a), 
apresentar nova proposta inferior àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) A convocação será realizada através do "CHAT MENSAGENS" do Sistema Eletrônico, sendo 
iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para apresentação da nova 
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proposta, contados a partir da mensagem do Pregoeiro (a);  

c) Não sendo apresentada nova proposta, na forma da alínea “a”, ou não ocorrendo a 
contratação, serão convocadas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito;  

d) O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual; 

e) No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

10.2. Não ocorrendo à adjudicação do objeto a ME, EPP ou MEI na forma do item anterior o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de 
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante. 

SEÇÃO XI – DA DESCONEXÃO DO (A) PREGOEIRO (A)  

11.1. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

11.2. No caso de a desconexão com o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e somente será reiniciada após comunicação expressa aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação: www.siga.ap.gov.br. 

SEÇÃO XII – DA NEGOCIAÇÃO  

12.1. Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, através do sistema 
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, com o fim de que seja 
obtida uma melhor proposta, observando o critério de julgamento e sendo vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

SEÇÃO XIII – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação às especificações do objeto e à compatibilidade 
do preço, e sua exequibilidade, em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos. 

13.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais 
das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no 
art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

13.3. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço. 

13.4. O valor estimado para a contratação foi obtido a partir de consulta ao mercado, ratificada pela 
Subcoordenadoria de Precificação da CLC/PGE, sendo que os orçamentos estão anexados ao Processo 
SIGA n.° 00015/PGE/2021. 

13.5. Não será aceita a proposta ou o lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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Administração ou manifestamente inexequível. 

13.6. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços total 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. 

13.7. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta, qualquer interessado poderá requerer a realização 
de diligências para aferir a sua legalidade e exequibilidade, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita, na forma do art. 43, § 3°, da Lei n.° 8.666/1993, caso em que poderão ser adotados, 
dentre outros, os seguintes procedimentos: 

13.7.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

13.7.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

13.7.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 
iniciativa privada; 

13.7.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; 

13.7.5. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

13.8. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, 
o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua continuação. 

13.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar a licitante para enviar documento digital, estabelecendo no “chat”, 
via sistema, prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.9.1. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada da licitante, formulada antes de findar o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo(a) 
Pregoeiro(a). 

13.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

13.11. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no chat, via sistema, nova 
data e horário para a continuação da mesma. 

13.12. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar pareceres técnicos para orientar sua decisão. 

13.13. O(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 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. 

13.13.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, deverá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta. 

13.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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13.14. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta da licitante vencedora não 
atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocadas tantas quantas forem necessárias para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora. 

13.15. Nos itens não exclusivos para a participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 

13.16. Também será desclassificada a proposta que não atender às especificações mínimas exigidas no 
Anexo I – Termo de Referência - deste Edital. 

13.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação da 
licitante, observado o disposto no Edital. 

SEÇÃO XIV – DA HABILITAÇÃO 

14.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema eletrônico, Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa – SIGA, no site www.siga.ap.gov.br, junto à proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço (seção VII), os documentos de habilitação exigidos neste Edital até a data e horário para abertura da 
sessão pública.  

14.1.1. Deverão ser encaminhadas, também, as alterações ou consolidações referentes a estes 
documentos. 

14.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

14.2.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

14.2.2. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 

14.2.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

14.3. 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, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.3.1. SICAF, disponível no sítio eletrônico: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/index.jsf; 

14.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade mantida pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

http://www.siga.ap.gov.br/
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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14.3.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

14.3.5. Cadastro das Empresas Sancionadas no Estado de Amapá, mantido em seção do Sistema 
SIGA, com consulta por meio do sítio eletrônico: 
https://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp; 

14.3.6. Outros sistemas ou bases de dados em que figurem registradas empresas sancionadas e 
impedidas de contratar com a Administração Pública. 

14.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que estejam previamente 
registrados no SICAF ou no CRC/AP, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

14.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

14.6. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação, possibilitada a 
impugnação, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

14.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

14.7.1. Constatada a inabilitação do vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 

14.8. No caso de inabilitação e da participação cumulativa de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 
da Lei Complementar n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

14.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio dos 
registros do item 14.3, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira. 

14.10. É dever do licitante: 

14.10.1. Atualizar previamente a sua situação junto às bases de dados de Inabilitação/Sanção 
dispostas no item 14.3, a fim de que estejam aptos, na data da abertura da sessão pública, a contratar com a 
Administração Pública; 

14.10.2. Excepcionalmente, em caso de urgência, devidamente justificada no termo de 
referência/projeto básico do procedimento licitatório, encaminhar, em conjunto com a apresentação da 
proposta, eventuais documentações ainda não atualizadas nos sistemas próprios, por meio de endereço 
eletrônico disponibilizado pelo órgão licitante; 

14.11. O descumprimento dos subitens acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 

14.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

https://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp
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14.12.1. A proposta readequada deverá ser apresentada pelas licitantes, via e-mail: 
licita16@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br no prazo de 02h (duas horas), a contar do encerramento 
da negociação de preços, prazo este que poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) Pregoeiro 
(a). Já os documentos de habilitação devem estar anexados ao sistema desde o momento da criação 
da proposta, conforme previsto na seção VII, item 7.4, alínea a. 

14.13. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

14.14. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos, mesmo quando se tratar de empresas de mesmo grupo econômico, nos termos da Lei 
n.° 6.404, Decreto-Lei n.° 5452 e outros instrumentos normativos que tratam da temática. 

14.14.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

14.14.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições. 

14.15. A estimativa das quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes não será considerada 
para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante.  

14.16. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitação: 

14.16.1. Habilitação jurídica: 

14.16.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.16.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

14.16.1.3. 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; 

14.16.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

14.16.1.5. 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; 

14.16.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia 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 n.° 5.764, de 1971; 

14.16.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-
P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário; 

14.16.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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14.16.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

14.16.1.10. No caso de sociedades por ações: documentos exigidos 14.16.1.3 acrescido de 
comprovante de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

14.16.1.11. Certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa n.° 103, de 30 de abril de 
2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

14.16.1.12. No caso de todos os subitens anteriores, Cédula de Identidade/RG e CPF do 
representante da licitante; 

14.16.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

14.16.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

14.16.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social; 

14.16.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

14.16.2.4. 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 n.° 5.452, de 1º de maio de 1943; 

14.16.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

14.16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

14.16.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

14.16.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

14.16.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

14.16.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

14.16.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

14.16.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 
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14.16.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

14.16.3.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial 
do último exercício financeiro; 

14.16.3.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

14.16.3.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 

14.16.3.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n.° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

14.16.3.7. Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 
(um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =   ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG =    ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC =      -----------------------; 

Passivo Circulante 

14.16.3.8. As empresas, registradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores, que 
apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação ou item pertinente. 

14.16.4. Qualificação Técnica: 

14.16.4.1. Comprovação de aptidão para a execução de objeto em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) 
atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, 
assinado e datado, comprovando que a Licitante tenha executado ou que esteja executando este tipo de 
objeto satisfatoriamente; 

14.17. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das 
demonstrações contábeis do último exercício. 

14.17.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 
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que atenda a todas as demais exigências do edital. 

14.17.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

14.17.3. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.18. Além da documentação disposta nesta seção, as licitantes deverão apresentar, ainda, as seguintes 
declarações: 

14.18.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme §2º do artigo 32 da Lei n.° 8.666/1993, de 
acordo com o modelo do Anexo IV deste Edital; 

14.18.2. 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 inciso 
XXXIII, artigo 7°, da Constituição Federal, e inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666/1993, acrescido pela Lei n.° 
9.854 de 27 de outubro de 1999, conforme o modelo contido do Anexo V deste Edital; 

14.19. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do 
art. 3º da Lei Complementar n.° 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

14.20. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza crime previsto no artigo 299 do 
Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções previstas no Decreto Federal n.° 10.024/2019. 

14.21. Caso haja necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

14.22. 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 no Edital. 

14.23. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório (por tabelião de 
notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais); 

14.24. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova; 

14.24.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos necessários para verificação, a licitante será inabilitada. 

14.25. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
respectiva tradução livre para língua portuguesa. Posteriormente, na hipótese de o licitante vencedor ser 
estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços, os documentos de que trata 
este item serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
n.° 8.660, de 29/01/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

14.26. O licitante provisoriamente vencedor em um item que estiver concorrendo em outro ficará obrigado a 
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comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 
aplicação das sanções cabíveis. 

14.26.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor valor cuja retirada seja suficiente para a habilitação do licitante nos 
remanescentes. 

14.27. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

14.28. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da informação 
usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com toda documentação 
formal pertinente à licitação, bem como, termo de certificação do (a) Pregoeiro (a), para fins de comprovação 
do cumprimento dos requisitos de habilitação pela (s) licitante (s). 

SEÇÃO XV – DA ADERÊNCIA AO PREÇO DA LICITANTE VENCEDORA 

15.1. Após a declaração da licitante vencedora, o(a) pregoeiro(a) comunicará aos demais licitantes sobre a 
possibilidade de redução de seus preços ao valor da proposta vencedora. 

15.2. A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante mais bem classificado. 

15.3. A convocação para aderência dos preços será realizada via chat pelo (a) pregoeiro (a), sendo 
concedido o prazo de 04 (quatro) minutos para que os licitantes se manifestem. 

SEÇÃO XVI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

16.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

16.1.1. A impugnação deverá ser realizada em campo próprio no sistema, mediante acesso ao sítio 
www.siga.ap.gov.br. 

16.1.2. Caberá o (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 

16.1.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

16.1.4. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: 
nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação 
do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. 

16.1.5. A decisão do (a) Pregoeiro (a) a respeito da impugnação será publicada no sítio 
www.siga.ap.gov.br. 

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o segundo dia útil que anteceder a data de 
realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício, esta não suspenderá o curso do 
certame. 

16.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) 
Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, em campo próprio no sistema mediante acesso ao sítio 
www.siga.ap.gov.br. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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16.3.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para 
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

16.4. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos. 

16.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, exceto 
naqueles em que for razoável, por decisão do pregoeiro ou de autoridade superior, sobrestar a prática de atos 
ao esclarecimento do fato ou adequação suscitada pelo licitante. 

16.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

16.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 

SEÇÃO XVII – DOS RECURSOS 

17.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) abrirá o prazo de 02h 
(duas horas), que configura manifestação imediata, quando, a partir de então, dentro deste prazo estipulado, 
qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio do sistema, sítio www.siga.ap.gov.br, manifestar 
sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer 
e por qual (is) motivo(s). 

17.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

17.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso, quais sejam, sucumbência, tempestividade, 
legitimidade, interesse e motivação. 

17.1.3. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a licitante declarada 
vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a autoridade competente para homologação. 

17.2. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato 
que motivou a licitante a recorrer. 

17.3. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que 
começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

17.3.1. As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-mail: 
licita16@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br, em extensão “pdf”, ou, ainda, poderá ser protocolizada, 
no setor de protocolo da Procuradoria- Geral do Estado - PGE, no endereço constante no item 5.1 deste Edital, 
e endereçada a Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, no prazo determinado no item 17.3. 

17.4. O (s) recurso (s), porventura interposto (s), terá(ão) efeito suspensivo, nos termos do art. 109, §2º da 
Lei n.° 8.666/1993 e, será (ão) dirigido ao Procurador Coordenador da Central de Licitação e Contratos – 

http://www.siga.ap.gov.br/
mailto:licita@pge.ap.gov.br
mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
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CLC/PGE, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias 
úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo(s) ao Procurador-Geral do Estado, devidamente informado(s), 
para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

17.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

17.5.1. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulário 
próprio, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, bem como os que 
não contiverem a identificação ou assinatura do responsável legal ou representante da empresa. 

17.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

SEÇÃO XVIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

18.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC n.° 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

18.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

18.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema 
utilizado anteriormente, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

18.3. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário informados, 
o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes no chat 
e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 

SEÇÃO XIX – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

19.1. A adjudicação do objeto deste Pregão ocorrerá pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

19.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), à licitante vencedora, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para a homologação. 

19.2.1. Após a homologação, a adjudicatária será convocada a assinar o contrato no prazo de 05 
(cinco) dias. 

19.3. Após a fase recursal, a homologação deste Pregão compete ao Procurador-Geral do Estado do Amapá, 
podendo ser delegado ao Procurador Coordenador da Central de Licitações e Contratos (p. único do art. 17 do 
Decreto Estadual n.° 3.184/2016). 

SEÇÃO XX - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

20.1. Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante adjudicatária será convocada para firmar a 
Ata de Registro de Preços - ARP, conforme minuta constante no Anexo VI deste edital, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado. 
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20.2. Será incluído, na respectiva ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os serviços com preços 
iguais ao da licitante vencedora do certame, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos, 
bem como a localidade onde serão prestados os serviços, em consonância com o inciso I e alíneas do art.13 
do Decreto Estadual n.° 3.182/2016.  

20.3. O prazo fixado no item 20.1 poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a 
solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, ocorrendo motivo justificado e 
aceito pela Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE. 

20.4. O prazo de validade da ARP será de até 12 (doze) meses, a contar de sua publicação, incluídas 
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei n.° 8.666/1993. 

20.5. É facultado à Administração, quando o vencedor não assinar a ARP, no prazo e condições estabelecidos, 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro colocado, podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da 
cominação prevista no art. 7º da Lei n.° 10.520/2002. 

20.6. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 

20.6.1. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a Ata, dentro do prazo 
estabelecido no item 20.1, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

20.7. Os preços consignados na Ata de Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de 
sua vigência, ressalvando-se o disposto no art.19 do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

20.8. A Contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelos órgãos participantes, constantes 
no item 4.2, por intermédio do instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro 
instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62 da Lei n.° 8.666/1993, emitida após a autorização pelo órgão 
gerenciador da ata. 

20.9. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 
procedimento licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual 
n.° 3.182/2016. 

20.10. As contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

20.11. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgão participante, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

20.12. É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de preço, inclusive o 
acréscimo de que o § 1º do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993 trata. 

20.13. Justifica-se a previsão para adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante 
do certame licitatório pelos seguintes motivos: 

a) A missão institucional da Central de Licitações e Contratos do Estado CLC, como órgão que visa 
à centralização dos processos licitatórios dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual em prol da 
economicidade e eficiência nas contratações estaduais; 

b) A comprovada economicidade nas contratações para a Administração Pública, tanto em termos 
de custos para se realizar um procedimento licitatório onde já se tem registrado o produto a ser adquirido em 
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atas de registro de preços vigentes, quanto em termos de economia de escala, tendo em vista que a CLC é o 
órgão responsável pela centralização e racionalização dos procedimentos licitatórios do Estado; 

c) Considerando a previsão legal constante no art. 5º, XIV e art. 24, do Decreto estadual n.° 
3.182/2016, que regula o Sistema de Registro de Preços no Amapá, sendo observado o princípio da 
legalidade; 

d) E, ainda, para atendimento de necessidades urgentes de contratação por órgãos que, por algum 
motivo, não tem disponível o tempo necessário à realização de seu próprio procedimento licitatório, 
considerando a celeridade e objetividade nas contratações através da adesão a atas de registro de preços cujo 
objeto já fora previamente e devidamente especificado e licitado pelo órgão gerenciador, seguindo-se os ritos 
de um procedimento licitatório, e sob a observância dos órgãos de controle. 

SEÇÃO XXI - DA REVISÃO, DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

21.1. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da 
Lei n.° 8.666/1993 c/c o artigo 14 e 19 do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

21.2.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo a Procuradoria-Geral do Estado, por 
meio da Central de Licitações e Contratos (órgão gerenciador) promover às negociações necessárias junto aos 
fornecedores registrados, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do art.65 da 
Lei n.°8.666/1993. 

21.3.  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, a Central de Licitações e Contratos, nos termos do art.20 e incisos do Decreto Estadual n.° 
3.182/2016, poderá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
pratico no mercado ou; liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso 
frustrada a negociação ou; convocar os demais fornecedores registrados visando promover igual oportunidade 
de negociação, observada a ordem de registro e classificação. 

21.4.  Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento, devidamente instruído, pedir 
revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” 
do inciso II, ou do §5° do art.65 da Lei n.°8.666/1993, caso em que a Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE (órgão gerenciador), com base no art.21 e incisos do Decreto Estadual n.° 3.182/2016, poderá 
negociar os preços, visando à manutenção dos preços inicialmente registrados ou; liberar o fornecedor do 
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e, sem a aplicação da 
penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados ou; convocar os demais 
fornecedores, para assegurar iguais oportunidades de negociação. 

21.4.1.  A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em Termo Aditivo à Ata de Registro 
de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes; 

21.4.2.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
ata de registro de preços, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

21.5.  O registro de preço do fornecedor será cancelado pela Administração, quando o mesmo descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços ou; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável ou; não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado ou; sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do Caput do Art. 87 da Lei n.° 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.° 10.520, de 2002. 
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21.6.  De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual n.° 3182, o preço registrado poderá ser revisto em 
decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei n.° 8.666, de 1993. As demais 
condições e ritos para que a revisão de preços seja realizada estão previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 
Estadual n.° 3182/2016. 

21.7.  O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas no p. único do art. 22 do Decreto 
Estadual n.° 3.182/2016, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

21.8.  O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a pedido do 
fornecedor, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

SEÇÃO XXII – DO TERMO DE CONTRATO  

22.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão participante deste 
certame, será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual, tão quanto sejam necessários, e ocorrerá 
no momento em que surgir a necessidade de contratação e fornecimento do objeto, bem como quando 
conveniente e oportuno à Administração Contratante. 

22.1.1. Quando convocada para assinatura do instrumento contratual acima mencionado, a 
adjudicatária deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo Cadastro Central de 
Fornecedores – CCF/CLC/PGE, situado no endereço constante no item 5.1 deste Edital, consoante determina 
o Decreto Estadual n.° 1.249, de 08 de abril de 2016. 

22.2. A convocação de que trata o item 22.1 deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir 
da data de convocação pela Administração, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. 

22.2.1. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado 01 (uma) única vez, 
mediante requerimento da adjudicatária, formulado antes do esgotamento do prazo, desde que exista motivo 
justificado e seja este aceito pela Administração. 

22.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na inexecução 
total do compromisso assumido, sujeitando a adjudicatária à aplicação das sanções legalmente estabelecidas. 

22.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais 
cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação das condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e 
feita a negociação, assinar o contrato. 

22.5. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de assinatura 
do respectivo contrato, como solenidade de tratamento recíproco, cabendo à adjudicatária, para tanto: 

22.5.1. Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar a minuta contratual, 
em comparação com o instrumento obrigacional definitivo; 

22.5.2. Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a 
firmar em seu nome o referido contrato. 

22.6. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou 
inconformismo em relação a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua 
minuta, em expressão e substância. 
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22.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 
edital, que deverão ser mantidas pela contratada durante toda a vigência do contrato. 

22.8. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a contratada obriga-se a executar o 
objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital, em seus anexos e também na proposta 
apresentada. 

22.9. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica o 
reconhecimento de que: 

22.9.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei n.° 8.666, de 1993; 

22.9.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

22.9.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei n.° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

22.10. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos demais cadastros 
previstos no subitem 14.3. do edital, para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar 
com o Poder Público. 

22.10.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação no prazo de 
até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

22.11. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais 
cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação das condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e 
feita a negociação, assinar o contrato. 

SEÇÃO XXIII – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E REAJUSTAMENTO EM GERAL 

23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, bem como os prazos e condições de entrega do 
objeto estão descritos no item 11 do Termo de Referência anexo a este Edital. 

23.2. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na 
cláusula décima da minuta de contrato, conforme anexo deste Edital. 

SEÇÃO XXIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA E DO ACOMPANHAMENTO 
E DA FISCALIZAÇÃO 

24.1. As obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA estão descritas nos itens 16 e 17 do Termo de 
Referência anexo a este Edital. 

24.2. Os critérios de fiscalização estão descritos no item 12 do Termo de Referência anexo a este Edital. 

SEÇÃO XXV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

25.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Notas Fiscais referentes aos 
serviços entregues e atestados pela Contratante, através da emissão de termos de aceite; 

25.2. O pagamento será de acordo com a demanda efetivamente executada, após as Notas Fiscais serem 
aceitas a atestadas pelo funcionário da Contratante, designado como Gestor do Contrato; 

25.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entregue e aceito definitivamente a totalidade 
do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros; 
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25.4. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da Nota 
Fiscal/Fatura referente ao(s) serviço(s) regulamente prestado(s), acompanhada dos documentos de 
regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), 
conforme o disposto no Art. 29 da Lei n.° 8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso I alíneas “a” a “c”, e inciso II, do 
Decreto Estadual n.° 1.278/2011; junto ao Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificação da 
despesa executada. 

25.5. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

25.5.1. O prazo de validade; 

25.5.2. A data da emissão; 

25.5.3. Os dados do contrato e da Contratante; 

25.5.4. O período de prestação dos serviços; 

25.5.5. O valor a pagar; e 

25.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

25.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura 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. 

25.7. Tendo sido definidos parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão dos 
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, 
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
Contratada: 

25.7.1. Não produziu os resultados acordados; 

25.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 

25.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

25.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

25.9. Antes da emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao 
Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá para verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital por ele abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei n.° 8.666, 
de 1993. 

25.9.1. Na mesma oportunidade, a Administração realizará consulta ao SICAF, ao CADICON, do 
Tribunal de Contas da União, ou outros sistemas de cadastro de fornecedores, para identificar eventual 
proibição de contratar com o Poder Público. 

25.10. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   28 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

25.11. 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. 

25.12. 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. 

25.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por motivo 
de economicidade, segurança nacional ou interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 

25.13. 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. 

25.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial 
a prevista no art. 31 da Lei n.° 8.212, de 1993, quando couber. 

25.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.° 
123/2006, 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. 

25.16. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária 
indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os 
números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

25.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

25.18. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da 
respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

25.19. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do 
objeto; 

25.20. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito 
de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

25.21. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 
seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

              VP = Valor da parcela a ser paga; 

       I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I= (TX/100)/360   
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              I= (6/100)/360 = 0,00016438  

              TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%. 

25.22. Eventuais discussões sobre condições de pagamento devem seguir as regras estabelecidas no Termo 
de Referência anexo a este Edital. 

SEÇÃO XXVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.° 10.520/2002 e Art. 49 do Decreto Federal n.° 10.024/2019, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 

26.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178, da Lei 
14.133/2021. 

26.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 
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g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

26.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados; 

26.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 26.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

26.5.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado do Amapá ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

26.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.° 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e na Lei 
n.° 9.784/1999. 

26.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

26.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

26.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.° 9.784/1999. 

26.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA 
ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

26.11. Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

26.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela 
Lei n.° 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

26.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de 
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
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26.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

SEÇÃO XXVII - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

27.1. A autoridade competente pela homologação do certame poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, caput, da Lei n.° 8.666/93 e art. 50, 
caput do Decreto Federal n.° 10.024/2019. 

27.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços. 

27.2. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato, conforme o § 1º do art. 49 da Lei n.° 8.666/1993. 

27.3. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

SEÇÃO XXVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1. 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. 

28.2. 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. 

28.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público. 

28.3.1. Está afastada a hipótese nos dispositivos legais que determinam a exclusão do licitante do 
certame, pressupostos fáticos em que não é possível a convalidação ou adequação de atos administrativos. 

28.4. Em caso de divergência entre o sistema SIGA e disposições deste Edital, prevalecerão as informações 
constantes no sistema. 

28.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 
à sessão pública virtual constarão em ata divulgada no sistema eletrônico. 

28.6. Para todas as referências de tempo contidas neste edital, será observado o horário de Brasília (DF) e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

28.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de 
fato supervenientes, devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

28.7.1. 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.  

28.7.2. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário 
informados, o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes no chat e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 

28.8. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
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diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

28.8.1. 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. 

28.8.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, mas à 
preferência, caso opte a Administração pelo seu prosseguimento. 

28.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. 

28.9.1. São vedadas transações de qualquer tipo que visem à minimização das penalidades 
cabíveis ao caso concreto. 

28.10. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento licitatório. 

28.10.1. 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. 

28.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI; 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

ANEXO V - Modelo de Declaração (Requisitos Constitucionais); 

ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Preço; 

ANEXO VII - Minuta do contrato. 

28.12. A Central de Licitações e Contratos da Procuradoria Geral do Estado do Amapá será competente para 
resolver os casos omissos e expedir normas, instruções e orientações a serem observadas obrigatoriamente 
neste Edital. 

SEÇÃO XXIX – DO FORO 

29.1. As questões decorrentes da execução deste Edital que não possam ser dirimidas administrativamente 
serão processadas e julgadas na Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Macapá-AP, 01 de setembro de 2021. 

 
Bernardo Firmino Martins de Souza 

Coordenadoria de Padronização de Documentos - CLC/PGE 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

                                           

Aprovo o presente Termo de 

Referência, nos termos da Lei n.° 

10.520/2002. 

 

 

Rodrigo Marques Pimentel 

Procurador-Chefe da Central de 

Licitações e Contratos 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

DE SOLUÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE DE ELASTICSEARCH, LICENÇAS DO TIPO 

SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS ANALÍTICOS, PLATAFORMA DE 

AUTOMAÇÃO ROBÓTICA, PORTAL DE PERMISSIONAMENTO DE AGENTES ROBÓTICOS, SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA NOVAS IMPLEMENTAÇÕES, CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÕES, 

INTEGRAÇÃO DAS PLATAFORMAS E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 

CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
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1. OBJETO 

Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Solução de 
Subscrição de Suporte de Elasticsearch, Licenças do Tipo Subscrição de Plataforma de Automação de 
Processos Analíticos, Plataforma de Automação Robótica, Portal de Permissionamento de Agentes Robóticos, 
Serviços Técnicos Especializados para Novas Implementações, Consultoria, Customizações, Integração das 
Plataformas e Treinamento, que compreende o serviço de criação de uma camada de comunicação segura 
entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma 
solução segura para autenticação de cidadãos, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da 
Tecnologia da Informação - PRODAP, conforme condições, especificações e quantidades constantes neste 
Termo. 

2. JUSTIFICATIVA 

A cada dia que passa a PRODAP recebe demandas do governo com a necessidade de um tempo de 
resposta rápido, pois muitas vezes, tratam-se de demandas urgentes que não se podem esperar como 
ocorrências de saúde, ou mesmo informações que podem nortear tomadas de decisões estratégicas no 
estado, feito isso a PRODAP necessita de recursos que sejam capazes de prover estas respostas em tempo 
real, onde atualmente a mesma utiliza já algumas ferramentas que já proveem informações nesse sentido, 
porém sem o suporte do fabricante da solução, com isso, levando em consideração que são sistemas 
importantes, faz-se necessário a contratação de suporte do fabricante para a solução utilizada e visando 
acelerar o tempo de resposta na entrega de informações, aplicações, dashboards e integrações necessárias,  
faz-se necessária a adoção de uma plataforma de automação analítica  que seja capaz acessar  sistemas 
internos ou informações externas, se integrando a plataforma elasticsearch, para que dessa maneira possa 
prover todos os recursos que a PRODAP necessita. Atualmente a PRODAP utiliza a plataforma 
ELASTICSEARCH como repositório para BIGDATA e apresentação de Datashoards, utilizando, a plataforma 
de automação analítica, para a análise de dados sem a necessidade de programação, o que garante a 
economia de muitas horas de trabalho dos analistas e consequentemente se reflete na economia de recursos 
para o estado, porém para haver uma integração e automação entre as mesmas, faz-se necessário a 
contratação de uma empresa que tenha experiência em ambas as plataformas, para que estas sejam 
contratadas na forma de lote, garantindo a melhor utilização de ambas as soluções utilização, permitindo 
assim a integração das mesmas e automação de diversos processos, que resultará numa entrega de projetos 
com maior celeridade e economia para o estado. 

Visando aumentar a produtividade, redução de erros e aumentar o nível de automação dentro da 
instituição, para atender as demandas dos órgãos do Estado do Amapá, a PRODAP segue na vanguarda do 
mercado com o entendimento da necessidade da adoção da tecnologia RPA, levando em consideração todos 
os benefícios que a plataforma pode trazer e respeitando padrões de segurança para implementação de novas 
tecnologias, fazendo com que as mesmas tenham uma dupla camada de auditoria, dessa maneira adquirindo 
além da tecnologia RPA, um portal de permissionamento e auditoria de agenda robótico. 

Além do mais, a presente contratação visa: 

a) a adoção de um repositório central de dados por meio de indexação, de acordo comas normas de 
segurança das informações vigentes; 

b) melhoria na apresentação dos dashoboards hoje em dia apresentados; 

c) adoção de MACHINE LEARNING para diversas finalidades envolvendo auditorias, análises e 
análises preditivas; 

d) automação de processos analíticos; 

e) melhoria no tratamento das informações; 
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f) automação de processos manuais e repetitivos; 

g) implementação de auditoria de acesso à sistemas críticos. 

Assim, com vistas a possibilitar uma maior economia de escala, a Procuradoria-Geral do Estado, por 
intermédio da Central de Licitações e Contratos, será a responsável por consolidar a demanda e realizar o 
procedimento licitatório em nome do órgão demandante, visando alcançar maior eficiência e eficácia nas 
aquisições e contratações do Poder Executivo Estadual. 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR 

Conforme estatui o art. 13, II, do Decreto Estadual n° 3.184/2016 (Regulamento da CLC) c/c art. 29, 
caput, do Decreto Estadual n° 3.182/2016 (Regulamento do SRP) a Procuradoria Geral do Estado – PGE, por 
intermédio da Central de Licitações e Contratos, exercerá o papel de órgão gerenciador do presente Registro 
de Preços. 

4. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Participa deste Registro de Preços o seguinte órgão: 

1. Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DAS QUANTIDADES 

5.1 O serviço e o material a serem contratados deveram atender às especificações técnicas mínimas e 
quantidades descritas no Item 10 e Anexo I deste Termo; 

5.2 As especificações técnicas descritivas do objeto, bem como os prazos, condições de execução, 
critérios de aceitabilidade e demais informações pertinentes ao objeto são de responsabilidade do 
órgão demandante deste processo licitatório e segue assinado pelo respectivo responsável técnico 
pela elaboração do presente Termo de Referência. As alterações promovidas pela Coordenadoria do 
Sistema de Registro de Preços e aprovadas pelo Procurador-Chefe restringem-se a aspectos 
meramente formais inerentes ao SRP, em prol da padronização documental, sem adentrar nos 
aspectos técnicos formulados pelo órgão; 

5.3 Os quantitativos previstos neste Termo de Referência foram definidos mediante coleta das 
necessidades existentes junto ao órgão demandante, levando-se em consideração a média anual de 
consumo, na Previsão de Consumo encaminhada e registrada por meio da INTENÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SUBSCRIÇÃO SUPORTE DE ELASTICSEARCH. 

6.  METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

6.1 A contratação do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e com o Decreto 
Estadual n.º 2.648/07 e, no que couber pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e 
suas alterações, muito embora tenha sido sancionada a nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos no 14.133/21, a qual trouxe o prazo de 2 (dois) anos para sua aplicabilidade 
obrigatória, o presente certame utilizará as diretrizes e parâmetros normativos da Lei 8.666/93; 

6.2 Será utilizado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em virtude de tratar-se de objeto que pelas 
características há necessidade de contratações frequentes e que se ocorrerá sob demanda, conforme 
estatui o art. 3º, inciso I e II, do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, com execução de acordo com as 
quantidades previstas durante a validade da ATA, conforme a disponibilidade orçamentária e a 
necessidade da Administração; 

6.3 A presente Licitação será do Tipo MENOR PREÇO, na forma de adjudicação POR LOTE; 
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6.4 Apesar da regra de que, as obras, serviços e compras realizadas pela Administração deverão ser 
subdivididas em tantas parcelas quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, com vistas à economicidade, no caso em questão, o 
agrupamento dos serviços em um único Lote visa sua melhor execução, em razão de tratar-se de 
serviços complementares e indissociáveis, tendo em vista que uma mesma empresa deve ter sob sua 
liderança todos os profissionais, sob pena de não responder adequadamente aos chamados, 
incluindo sua responsabilidade técnica, coordenando todas as ações necessárias ao atendimento; 

6.5 O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 11 do Decreto Estadual nº 3.182/16, neste 
caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter 
competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e 
principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, 
mas também atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da 
Administração Pública; 

6.6 O agrupamento faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização do 
contrato, evitando transtornos, bem como praticidade na supervisão do serviço a ser prestado, 
contemplando os princípios da eficiência e economicidade; 

6.7 Ainda no sentido do parágrafo anterior, esta justificativa impossibilita a concessão de tratamento 
diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte no que se refere ao benefício da 
Cota Reservada determinada pelo inciso III, do Art 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 (reserva de 
cotas de até 25% para contratação de microempresas, empresas de pequeno e 
microempreendedores individuais) por se mostrar desvantajoso para Administração devido a 
complexidade de execução contratual do objeto, visto tratar-se de contratação de serviços 
complementares e indissociáveis. A inaplicabilidade do disposto busca diminuir os riscos de prejuízo 
para o conjunto ou complexo do objeto contratado. 

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, a contar de sua 
publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do inciso III, § 3º, do art. 15, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, e conforme determina o art. 14, do Decreto Estadual n.º 3.182/2016; 

7.2 A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo nela 
registrado ou até que atinja o prazo final de sua vigência, prevalecendo o que ocorrer primeiro; 

7.3 A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida. 

8. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência será exigido que a empresa 
fornecedora se mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, conforme as 
condições para participação em procedimentos licitatórios previstas nos arts. 27 a 31 da Lei nº 
8.666/93, bem como com todas as condições de habilitação para contratação com a Administração 
Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao 
FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT); 

8.2 Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de reconhecida idoneidade, para quem a empresa preste ou tenha prestado 
serviço de igual natureza e compatível em características, quantidades e prazo com o objeto da 
licitação. 
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9. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

9.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta dos recursos 
específicos dos órgãos e entidades participantes, cuja Fonte, Programa, Ação e Elementos de 
Despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da efetiva contratação, 
observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

10. CARACTERÍSTICAS DOS ITEMS A SEREM CONTRATADOS 

GRUPO 1 

ITEM DESCRIÇÃO MEDIDA QUANTIDADE 

1 
Subscrição de suporte Elasticseach na modalidade 
ENTERPRISE, com suporte 24x7x365, pelo período de 12 
meses. 

Unidade 10 

2 
Subscrição de licença de usuário final para criação de fluxos 
sem a necessidade de programação pelo período de 36 
meses. 

Unidade 05 

3 
Subscrição de licença de servidor para automação de fluxos 
pelo período de 36 meses. 

Unidade 01 

4 
Subscrição de licença de Expansão da capacidade de 
processamento de servidor para automação de fluxos pelo 
período de 36 meses. 

Unidade 02 

5 
Subscrição de licença de pacote de dados para 
enriquecimento de análise geoespaciais pelo período de 36 
meses. 

Unidade 02 

6 Serviços técnicos especializados para os itens de 1 a 5 Homem Hora 2000 

 

GRUPO 2 

ITEM DESCRIÇÃO MEDIDA QUANTIDADE 

1 
Licença do tipo subscrição do desenvolvedor de processo de 
automação robótica. 

Unidade 10 

2 
Licença do tipo subscrição do executor de processo de 
automação robótica. 

Unidade 06 

3 
Licença do tipo subscrição do orquestrador de processo de 
automação robótica. 

Unidade 01 

4 
Licença do portal de permissionamento e auditoria de 
acessos para agentes robóticos. 

Unidade 02 

5 Serviços técnicos para os itens de 1 a3 Grupo – 2. Homem Hora 1000 

6 
Serviços técnicos especializados para instalação e 
configuração de portal de permissionamento e auditoria de 
acessos para agentes robóticos. 

Homem Hora 200 
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GRUPO 1 

10.1 Subscrição de licenças Elasticseach na modalidade ENTERPRISE, com suporte 24x7x365, 
pelo período de 12 meses (ITEM 1); 

10.2 Subscrição de licença de usuário final para criação de fluxos sem a necessidade de 
programação pelo período de 36 meses (ITEM 2); 

10.2.1 Características Gerais referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) Conectar em diversos tipos de fontes de dados, preparar e mesclar todas as informações, não 
importando a complexidade ou volumetria; 

b) Desenvolver modelos analíticos avançados em um ambiente livre de código, amigável e 
intuitivo que otimize o aprendizado e domínio da solução; 

c) Criar processos para que possa construir uma vez e reaproveita-los sempre; 

d) Inserir dados de forma nativa e direta nas plataformas de visualização como o Tableau, 
PowerBI e Qlik; 

e) Arrastar e soltar transformações e modelos previamente construídos para criar indicadores de 
qualidade de dados, limpar e padronizar os dados, mesclar e juntar fluxos de informações de 
diversas fontes, preparar e transformar dados de todos os tipos e origens, como por exemplo 
xls, banco de dados, bigdata nuvem, aplicativos, JSON e XML; 

f) Enriquecer os dados com dados demográficos, corporativos e espaciais diretamente da 
plataforma de forma nativa sem necessidade de codificação; 

g) Usar o mesmo fluxo de trabalho e a mesma interface de usuário intuitiva para executar e criar 
modelos analíticos avançados como modelos preditivos, prescritivos, forecasting e espaciais; 

h) Gerar os resultados para vários formatos – Banco de dados, Planilhas Relatórios, PDFs, PPTs; 

i) Facilidade na identificação da qualidade de preenchimento e distribuição dos dados a partir da 
geração automática de Profile de dados; 

j) Capacidade de executar transformações, total e/ou parcialmente, dentro da estrutura dos 
principais bancos de dados do mercado, para aproveitamento da capacidade comput1acional 
destas tecnologias e salvaguarda de investimento já feito, sem a obrigatoriedade de 
importação dos dados para camada de dados proprietária da solução; 

k) Permitir análise com base em modelos estatísticos com componentes nativos, sem 
necessidade de conhecimento de programação; 

l) Permitir a implementação integrada nativamente de modelos estatísticos baseados nas 
linguagens R, Python e Spark; 

m) Possibilitar o consumo dos fluxos de transformação através de interface visual com 
parâmetros, de forma que as saídas possam ser customizadas de acordo com a necessidade 
de cada usuário. 

10.2.2 Características de Conexões referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) O software deve permitir a construção de fluxos de transformação de dados sem necessitar de 
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conhecimentos em linguagens de programação ou SQL; 

b) O software deve propiciar interface visual, com recurso de arrastar-e-soltar para a criação dos 
fluxos; 

c) Deve permitir acesso nativo à bases de dados Oracle, SQL Server e Hadoop e a qualquer 
outra base através das tecnologias ODBC e OleDB; 

d) Deve permitir acesso à arquivos de dados tabulares, suportando no mínimo os formatos xlsx, 
xls, xlsm, xlsb, csv, dbf, flat, mdb, accdb, sqlite e avro; 

e) Deve permitir acesso à arquivos de dados semi-estruturadas, suportando no mínimo os 
formatos xml e json. Deve permitir a transformação destes formatos em informações 
estruturadas de forma simplificada; 

f) Deve permitir acesso à arquivos geolocalizados, suportando no mínimo os formatos geo, shp, 
tab, mid, mif e kml; 

g) Deve permitir acesso à arquivos provenientes de softwares estatísticos, suportando no mínimo 
os formatos sas7bdat e sav; 

h) Deve permitir que o acesso aos arquivos seja feito mesmo que os mesmos estejam dentro de 
um arquivo compactado formato zip ou tgz, sem a necessidade de descompactação do arquivo 
inteiro; 

i) Deve ser capaz de se conectar a fontes em nuvem como WebServices, FTP, Amazon S3, 
Google Analytics, SalesForce e Sharepoint; 

j) Deve permitir a escrita em todos os formatos mencionados, desde que a fonte assim permita; 

k) Deve ser capaz de se conectar à redes sociais como Twitter e Facebook; 

l) Deve ser capaz de listar o conteúdo de um diretório de arquivos mostrando os nomes dos 
arquivos e seus atributos. A mesma funcionalidade deve permitir a inclusão de subdiretórios na 
listagem. 

10.2.3 Características referentes a transformações de dados referentes aos itens 1 e 2 do 
Grupo I 

a) Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de fórmulas que aceitem 
operadores e funções; 

b) Entre as funções nativamente suportadas é necessário que existam: funções de conversão de 
tipo de dado; funções condicionais; funções de manipulação de string, incluindo suporte a 
regex; funções matemáticas e trigonométricas; funções de tratamento de data e hora; funções 
financeiras e funções de tratamento de dados geolocalizados; 

c) Deve permitir que uma mesma fórmula seja aplicada à mais de um campo ao mesmo tempo, 
sem necessidade de que seja reescrita; 

d) Deve ser possível que a fórmula referencie valores de uma ou mais linhas anteriores ou 
posteriores, em conjunto com valores da linha corrente; 

e) Operações mais simples de limpeza de dados, como remoção de espaços em branco no início 
ou final de um campo string, trocar nulos por zero ou branco, eliminar caracteres especiais, 
eliminar letras e/ou números e mudar o campo para maiúsculas ou minúsculas não devem 
necessitar de fórmula para sua realização; 
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f) Deve existir operação capaz de determinar os tipos e tamanhos de campo mais apropriados 
para cada dado, no caso de leitura de fontes sem tipificação, como csv; 

g) A solução deve possuir capacidade de filtragem de dados, para que o trabalho seja feito 
apenas nas informações relevantes; 

h) Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das fontes com as opções: 
selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n últimos dados de lista; desprezar 
os n primeiros dados da lista; selecionar 1 a cada n dados da lista; selecionar os n% primeiros 
dados da lista. Deve ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar 
as opções listadas, de modo que se possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, 
por exemplo; 

i) Deve ser possível mudar os nomes, tamanhos e tipos de dados dos campos, sem necessitar 
de fórmulas; 

j) A solução deve ser capaz de exibir um perfil dos dados de forma simples e rápida, em 
qualquer parte do fluxo, com foco na qualidade dos mesmos; 

k) Deve permitir ordenação, distinção de registros exclusivos ou duplicados e agrupamento de 
dados com base em determinados valores, sem necessitar de fórmulas ou linguagem de 
código; 

l) Deve ser capaz de separar um texto de um campo em colunas ou linhas, indicando qual o 
separador, sem necessitar de fórmulas; 

m) A solução deve possuir a capacidade de transformar dados XML e JSON em tabelas, sem 
necessitar de fórmulas ou linguagem de programação; 

n) Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, contagem distinta, 
contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar no mínimo por funções numéricas, financeiras, por cadeia de caracteres e espaciais 
(pontos, polígonos), sem necessitar de fórmulas ou linguagem de código. Também deve ser 
capaz de calcular a média ponderada e o total acumulado; 

o) A solução deve permitir transformar linhas em colunas, bem como colunas em linhas de forma 
nativa; 

p) A solução deve ser capaz de renomear os campos de um conjunto de dados através de 
fórmulas ou substituindo os nomes pela primeira linha de registros do mesmo ou adicionar e 
remover prefixos/sufixos aos nomes existentes ou por uma tabela de referência de metadados; 

q) A solução deve permitir selecionar campos de uma tabela pelo tipo de dado ou através de 
fórmulas, como todos os campos de cadeia de caracteres ou indicando a posição das colunas 
esperadas; 

r) Deve ser capaz ler um objeto binário grande (Blob), como uma imagem ou mídia. Deve ser 
capaz de converter um tipo de dado para Blob e de Blob para um tipo de dado diferente. 
Também deve ser capaz de gravar cada registro Blob em seu próprio arquivo; 

s) A solução deve ter integração nativa com R, Python e Spark, permitindo a execução de 
códigos dessas linguagens dentro da própria plataforma; 

t) Deve ser capaz de codificar um texto em cadeia de caracteres no método Base64; 

u) A solução deve ter opções de sequenciamento do fluxo de transformações de modo a garantir, 
por exemplo, que a leitura de um arquivo ou tabela de dados finalize antes da escrita no 
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mesmo (por exemplo, ler e escrever no mesmo arquivo); 

v) A solução deve ser capaz de limitar a quantidade de registros processados por minuto; 

w) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e reutilizá-los dentro de novos fluxos. O 
encapsulamento deve oferecer opções de interface tanto de entrada quanto de saída para os 
fluxos que acessarem estes módulos; 

x) Os fluxos oriundos deste encapsulamento devem permitir pelo menos duas formas de 
execução: recebendo e processando todo o conjunto de dados de entrada simultaneamente, 
ou executando o fluxo uma vez para cada registro de entrada; 

y) Deve ser permitida a criptografia dos fluxos oriundos deste encapsulamento de modo a evitar 
que outros usuários possam ler ou editar a lógica desenvolvida, apesar de poder utilizar o 
fluxo; 

z) A solução deve possuir uma comunidade de usuários onde há compartilhamento de fluxos, 
ideias e documentações técnicas; 

10.2.4 Características referentes do fluxo de dados referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) A solução deve permitir que a localização dos arquivos temporários possa ser especificada; 

b) Deve ser capaz de limitar e interromper o fluxo quando uma quantidade de erros de conversão 
de tipo de dados e limitar a quantidade de registros para todas as entradas de dados. Os 
limites devem ser especificados; 

c) Deve ser capaz de desabilitar todos as saídas que gravam resultados, como escrita em 
arquivos ou em tabelas de banco de dados; 

d) Deve ser capaz de interromper a execução de um fluxo após um erro, quando especificado; 

e) Deve fornecer informações de desempenho da execução de um fluxo, como o percentual do 
tempo consumido em cada etapa do processamento; 

f) A solução deve ser capaz de enviar um e-mail de alerta antes da execução de um fluxo, após 
a execução, após a execução com erros e após a execução sem erros, quando especificado; 

g) A solução deve ser capaz de executar um aplicativo, como uma linha de comando, antes da 
execução de um fluxo, após a execução, após a execução com erros e após a execução sem 
erros, quando especificado. 

10.2.5 Características referentes a transformações de dados referentes aos itens 1 e 2 do 
Grupo I 

a) A solução deve ser capaz de adicionar campos de uma entrada de origem para cada registro 
de uma entrada secundária. O resultado deve ser uma junção cartesiana onde todos os 
registros são relacionados, sem necessitar de linguagem de código; 

b) Deve permitir a pesquisa de dados em uma tabela e substituir com dados especificados de 
uma tabela de referência, sem necessitar de linguagem de código; 

c) Deve ser capaz de encontrar uma correspondência entre campos oriundos de fontes diferentes 
utilizando algoritmos de aproximação, como Levenshtein e Jaro; 

d) Deve ser capaz de analisar os dados de 2 colunas de uma tabela e gerar grupos de 
associação entre os elementos (ex.: se João é amigo de Maria, e Maria é amiga de Pedro, 
então os 2 fazem parte do mesmo grupo de amigos); 
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e) Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dados com base no nome do campo, na posição 
do registro ou de acordo com a definição do usuário. O resultado deve ser uma tabela com os 
dados empilhados, sem necessitar de linguagem de código. Caso os conjuntos de dados 
possuam alguns campos diferentes a solução deve preencher os dados da saída final como 
nulos, quando oriundos da fonte que não possui o campo; 

f) Deve ser capaz de combinar duas ou mais entradas de dados com base no nome do campo 
ou por posição de registro. O resultado deve ser uma saída com dados lado a lado, sem 
necessitar de linguagem de código. 

10.2.6 Características referentes a conexões de Banco de Dados referentes aos itens 1 e 2 do 
Grupo I 

a) Para os itens abaixo, a solução deve executar todo o processamento no SGBD, sem a 
exigência de movimentação dos dados do banco de dados para um ambiente separado de 
processamento: 

I. Os fluxos deste tipo devem ser compatíveis com, no mínimo, as seguintes tecnologias: Hive, 
Impala, Spark, Amazon Redshift, Databricks, IBM Netezza, Oracle, Teradata, SAP Hana, 
Microsoft SQL Server, Microsoft Analytics Platform System, Microsoft Azure SQL Database, 
Microsoft Azure SQL Data Warehouse, Snowflake, Pivotal Greenplum e PostgreSQL; 

II. Deve ser capaz de se conectar a uma tabela ou realizar junções de tabelas em interface 
visual e intuitiva, sem necessidade de código; 

III. Opcionalmente, deve ser capaz aceitar como entrada do fluxo de banco de dados um código 
SQL já pronto, de modo a facilitar a transição de outras ferramentas; 

IV. Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dado com base no nome ou posição dos 
campos, sem necessitar de linguagem de código; 

V. Deve ser capaz de combinar duas entradas de dados com base em campos comuns, sem 
necessitar de linguagem de código; 

VI. Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de fórmulas; 

VII. Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das fontes com as 
opções: selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n% primeiros dados da 
lista. Deve ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar as 
opções listadas, de modo que se possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, 
por exemplo; 

VIII. Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, contagem distinta, 
contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar. Também deve ser capaz de calcular a média, desvio padrão e variação. 

b) A solução deve ser capaz de mover os dados do banco de dados para um ambiente separado 
de processamento e mover dados externos para processamento no banco de dados, com 
opção de criação de tabela temporária ou não; 

c) A solução deve ser capaz de criar ou atualizar uma tabela diretamente no banco de dados; 

d) A solução deve ser capaz de exportar os detalhes da conexão e dados de um banco de dados 
e também deve ser capaz de se conectar ao mesmo, ambos dinamicamente. 

10.2.7 Características referentes a Análise Estatística, Preditiva e Descritiva referentes aos 
itens 1 e 2 do Grupo I 
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a) A solução deve ser capaz de executar modelos preditivos, prescritivos, de séries temporais, 
testes A/B, entre outros, sem necessitar de linguagem de código, na mesma interface e como 
parte nativa dos fluxos de transformação. A solução deve oferecer nativamente no mínimo os 
seguintes algoritmos para utilização em modelos: 

I. Testes A/B 

II. Análise de cestas de compras 

III. Modelo impulsionado 

IV. Regressão de contagem (Regressão de Poisson) 

V. Árvore de decisão 

VI. Modelo floresta 

VII. Regressão gama, regressão linear e regressão logística 

VIII. Rede neural 

IX. Análise de rede 

X. Método hierárquico (Nested) 

XI. Gráfico de ganho 

XII. Classificação Naive Bayes 

XIII. Pontuação 

XIV. Modelo de Spline 

XV. Análise das melhores variáveis 

XVI. Máquina de vetor de suporte 

XVII. Teste de médias 

XVIII. ARIMA e ETS 

XIX. Comparação, previsão, utilização de covariantes e preenchimento de série temporal 

XX. Diagnóstico de K-Centroids 

XXI. Análise de clusters de K-Centroids 

XXII. K-Vizinhos mais próximos 

XXIII. Métodos de simulação (amostragem, pontuação, resumo e otimização). 

b) Também deve permitir inserir e executar códigos de linguagem R, sem necessidade de 
instalação de servidor R apartado; 

c) Deve aproveitar tanto as saídas em tabela provenientes de uma execução R, como saídas 
HTML ou gráficas; 

d) Também deve permitir inserir e executar códigos de linguagem Python, sem necessidade de 
instalação de servidor Python apartado; 

e) Deve aproveitar tanto as saídas em tabela provenientes de uma execução Python, como 
saídas HTML ou gráficas; 
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f) A solução deve ser capaz de fornecer um resumo do perfil e das estatísticas descritivas para 
os campos numéricos, cadeia de caracteres, dados espaciais e data, como: % de nulos, 
valores exclusivos, mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, menor e maior valor 
(tamanho), contagem, tipo do dado ou objeto, área média, tamanho médio, quantidade de 
pontos médio, data mais recente, data mais antiga, periodicidade (entre data mais antiga e 
mais recente) e observações; 

g) Deve ser possível escolher os campos, uma amostra dos dados, uma quantidade específica de 
registros aleatórios ou um % específico de registros aleatórios para realizar o resumo do perfil 
e das estatísticas descritivas, conforme explicado no item acima. O resultado deve ser em 
formato tabular, em relatório e gráfico; 

h) Deve ser capaz de fornecer a frequência dos dados, o % de frequência, a frequência dos 
dados acumulados e o % de frequência dos dados acumulados para campos selecionados. O 
resultado deve ser em formato tabular, em relatório e gráfico; 

i) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado gráficos de histograma, 
um mapa de calor, gráfico de médias e gráfico do tipo violino, sem o uso de linguagem de 
código; 

j) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado um gráfico dispersão. 
Deve permitir incluir gráficos de caixa dos campos selecionados, uma linha de regressão linear 
entre os campos e uma linha suave por meio de regressão não paramétrica; 

k) A solução deve ser capaz de analisar a relação entre duas ou mais variáveis (associação 
bivariada), especificadas pelo usuário, baseado no coeficiente de correlação de Pearson, 
coeficiente de correlação de Spearman e na estatística D de Hoeffding; 

l) Deve ser capaz de aplicar o coeficiente de correlação Spearman e o coeficiente de correlação 
Pearson apenas com a escolha de variáveis, sem a necessidade de linguagem de código; 

m) A solução deve possuir a capacidade de conduzir o usuário na criação de modelos estatísticos, 
de forma intuitiva e amigável, passo a passo, a partir de uma determinada fonte de dados. 

10.2.8 Características referentes a análise Geoespacial referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) Deve ser capaz de criar pontos espaciais especificando campos de entrada que possuem 
coordenadas; 

b) Deve ser capaz de criar um polígono a partir de um conjunto de pontos e também deve ser 
capaz de dividir um polígono em polígonos menores, linhas ou pontos; 

c) Deve ser capaz de simplificar um polígono, reduzindo o número de pontos e também deve ser 
capaz de arredondar ângulos adicionando pontos ao longo das linhas; 

d) Deve ser capaz de calcular a distância ou o tempo de movimentação entre pontos, linhas e 
polígonos. Deve permitir roteamento e otimização do mesmo por tempo e distância; 

e) Deve ser capaz de criar uma grade sobre pontos ou polígonos especificando o tamanho e as 
unidades da grade; 

f) Deve ser capaz de gerar um mapa de calor especificando um campo para representar os 
diferentes níveis de calor em uma determinada área; 

g) Deve ser capaz de extrair informações sobre um objeto espacial, como área em quilômetros, 
número de partes, número de pontos, coordenadas de latitude e longitude e o tipo do objeto; 
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h) Deve ser capaz de gerar um raio em torno de um ponto especificando tamanho fixo, unidade 
de distância ou um campo do arquivo; 

i) Deve ser capaz de combinar dois conjuntos de dados com base na relação entre dois objetos 
espaciais. A saída deve gerar a relação entre eles, como contém, interseção ou pontos que se 
tocam; 

j) Deve ser capaz de editar e criar objetos espaciais a partir da combinação de objetos, apenas a 
partir do primeiro ou do segundo objeto da combinação através da interseção ou da interseção 
reversa entre objetos. 

10.2.9 Características referentes a Relatórios referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) A solução deve ser capaz de gerar relatórios com texto, dados, gráficos, mapas, quebras por 
seção, paginação, imagem, com cabeçalho e rodapé. Deve ser possível definir o tamanho do 
papel, orientação e o tamanho das margens; 

b) Deve ser capaz de adicionar imagens estáticas e de forma dinâmica, como inserir um arquivo 
de imagem em tempo de execução; 

c) Dever ser capaz de criar painéis interativos, permitindo o usuário criar e organizar gráficos, 
elementos de textos, com possibilidade de drilldown para alterar o nível de detalhe dos dados 
exibidos; 

d) Deve permitir gerar gráficos do tipo: 

I. Tabela de texto básicas e tabelas dinâmicas 

II. Barras e barras empilhadas 

III. Linha 

IV. Área e área empilhada 

V. Pizza 

VI. Combinação de barras e linhas e combinação de área e linhas 

VII. Pareto 

VIII. Bolhas 

IX. Funil/Tornado 

X. Dispersão 

XI. Radar e polar 

XII. Diagrama de caixa 

XIII. Mapas de calor 

e) Deve ser possível adicionar, editar e definir a largura e altura dos gráficos, título, subtítulo, 
fonte e tamanho da mesma, bordas, cores de fundo, legendas. Deve ser possível adicionar 
marcas d'água nos gráficos e formatar cores por fórmulas (exemplo Lucro >= 0). Nos gráficos 
de mapa deve ser possível definir a escala, legenda e as camadas do mapa, como pontos, 
linhas e polígonos; 

f) Deve ser possível adicionar textos à relatórios via edição WYSIWYG; 

g) A solução deve ser capaz de exportar os relatórios nos seguintes formatos: 
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I. Documento PDF (.pdf) 

II. Documento RTF (.rtf) 

III. Documento Word (.docx) 

IV. Documento Excel (.xlsx) 

V. Apresentação do Power Point (.pptx) 

VI. Imagem PNG (.png) 

VII. Arquivos HTML (.html) 

VIII. Arquivos nativos para consumo através de Microsoft Power BI, Qlik View / Sense e Tableau 
(.tde e .hyper) 

IX. Encaminhar relatórios por e-mail. 

10.2.10 Características referentes a Documentação referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) A solução deve permitir a adição de comentários, anotações e imagens no espaço de trabalho 
com finalidade de explicações à terceiros e consultas posteriores; 

b) A solução deve permitir organizar o fluxo em diversas seções e poder desativar a execução de 
uma determinada seção quando necessário. 

10.2.11 Características referentes a Aplicativos referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) Deve ser capaz de executar programas externos pela interface gráfica do usuário, como uma 
linha de comando do Windows, por exemplo. Deve permitir o uso de argumentos, de execução 
minimizada, de execução silenciosa e deve ser possível ler e processar a saída dos 
resultados; 

b) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e torná-los interativos por parâmetros à 
usuários finais, que podem ou não possuir o módulo de desenvolvimento. A interação por 
parâmetros deve ocorrer através das características abaixo: 

I. Ler um arquivo como entrada e gravar um arquivo de resultado. 

II. Ler e gravar arquivos em um diretório especificado. 

III. Atualizar o valor de um campo com opção de mascarar texto (senhas) e texto multilinha 
através de uma entrada de texto. 

IV. Alterar e atualizar diversas opções no fluxo com caixa de seleção, lista suspensa, lista 
múltipla, botão de opção, controle numérico e calendário, podendo alterar o caminho do fluxo 
através de parâmetros condicionais. 

V. Alterar a ordem de classificação. 

VI. Alterar e atualizar o valor de uma fórmula. 

VII. Incluir, alterar e selecionar pontos, linhas e polígonos em um mapa. 

10.2.12 Características referentes a Administração referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) Devem existir pelo menos 3 perfis de usuário: Administrador, responsável por configurar as 
políticas de governança definidas pela corporação, bem como realizar configurações ligadas 
ao desempenho da solução; Publicador, com permissão para subir fluxos desenvolvidos no 
módulo cliente e; Visualizador, com permissão de consulta, execução imediata de fluxo e 
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aplicativos publicados no módulo; 

b) De modo a garantir governança, a solução deve ter mecanismos de segregar quais fluxos cada 
usuário pode visualizar e executar; 

c) Deve ser possível personalizar a aparência da interface web em relação à cores e logotipos; 

d) Deve permitir que um novo usuário solicite seu acesso pela própria solução. As solicitações 
poderão ser enviadas ao administrador para autorização; 

e) Caso a autenticação do usuário não esteja integrada ao Active Directory, a solução deve ter 
mecanismos nativos para tratar troca de senha em caso de esquecimento; 

f) A solução deve ser capaz de gerar nativamente e-mails automáticos no mínimo para os 
seguintes eventos: 

I. Novo fluxo publicado em determinado projeto ou pasta 

II. Fluxo alterado 

III. Fluxo compartilhado 

IV. Adição de usuário a uma nova área de fluxos 

V. Fluxo compartilhado na área pública 

VI. Permissão dada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VII. Permissão revogada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VIII. Senha alterada 

IX. Novo usuário criado 

10.2.13 Características referentes a Infraestrutura referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) O software não deve exigir nenhum banco de dados adicional para sua plena operação. Caso 
seja necessário, o fornecedor deverá arcar com todos os custos relacionados, bem como 
qualquer tipo de suporte e garantia que se façam necessários; 

b) O software deve ser compatível com a operação sob ambientes virtuais VMware de forma a 
permitir o uso de servidor virtual com núcleos físicos alocados, nos quais podem ser instalados 
os softwares básicos necessário a execução da solução. Entende-se como software básico o 
sistema operacional necessário ao uso da solução; 

c) A arquitetura do software deve atender os requisitos de execução em máquinas físicas e 
virtuais, além de alta disponibilidade e gerenciamento de múltiplas conexões com ambiente 
integrado para carga dos dados e elaboração dos fluxos; 

d) Preparação de análises de dados, permitindo ao usuário carregar, preparar, analisar e tomar 
decisões executivas e estratégicas a partir do cruzamento dos dados disponíveis, utilizando 
recursos de agregações, filtros e seleções que potencializam as análises desenvolvidas e 
facilitam a tomada de decisão; 

e) O software deve apresentar interface em língua portuguesa (português do Brasil). 

10.3 Subscrição de licença de servidor para automação de fluxos pelo período de 36 meses (ITEM 
3) 

10.3.1 Características Gerais da Solução referente ao item 3 do Grupo 1 
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a) Deverá ser do mesmo fabricante do item 2 (Dois) deste edital; 

b) Conectar em diversos tipos de fontes de dados, preparar e mesclar todos as informações, não 
importando a complexidade ou volumetria; 

c) Desenvolver modelos analíticos avançados em um ambiente livre de código e amigável; 

d) Automatizar processos para que possa construir uma vez e reaproveita-los sempre; 

e) Inserir dados de forma nativa e direta nas plataformas de visualização como o Tableau, 
PowerBI e Qlik; 

f) Arrastar e soltar transformações e modelos previamente construídos para criar indicadores de 
qualidade de dados, limpar e padronizar os dados, mesclar e juntar fluxos de informações de 
diversas fontes, preparar e transformar dados de todos os tipos e origens, como por exemplo 
xls, banco de dados, bigdata nuvem, aplicativos, JSON e XML; 

g) Enriquecer os dados com dados demográficos, corporativos e espaciais diretamente da 
plataforma de forma nativa; 

h) Usar o mesmo fluxo de trabalho e a mesma interface de usuário intuitiva para executar e criar 
modelos analíticos avançados como modelos preditivos, prescritivos, forecasting e espaciais; 

i) Gerar os resultados para vários formatos – Banco de dados, Planilhas Relatórios, PDFs, PPTs; 

j) Facilidade na identificação da qualidade de preenchimento e distribuição dos dados a partir da 
geração automática de Profile de dados; 

k) Capacidade de executar transformações, total ou parcialmente, dentro da estrutura dos 
principais bancos de dados do mercado, para aproveitamento da capacidade computacional 
destas tecnologias e salvaguarda de investimento já feito, sem a obrigatoriedade de 
importação dos dados para camada de dados proprietária da solução; 

l) Permitir análise com base em modelos estatísticos com componentes nativos, sem 
necessidade de conhecimento de programação; 

m) Permitir a implementação de novos modelos estatísticos baseados nas linguagens R, Python e 
Spark; 

n) Possibilitar o consumo dos fluxos de transformação através de interface visual com 
parâmetros, de forma que as saídas possam ser customizadas de acordo com a necessidade 
de cada usuário; 

o) Possibilitar o escalonamento, vertical e horizontal, afim de garantir maior poder de 
processamento e/ou alta disponibilidade. 

10.3.2 Conexões referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve permitir a construção de fluxos de transformação de dados sem necessitar de 
conhecimentos em linguagens de programação ou SQL; 

b) O software deve propiciar interface visual, com recurso de arrastar-e-soltar para a criação dos 
fluxos; 

c) Deve permitir acesso nativo à bases de dados Oracle, SQL Server e Hadoop e a qualquer 
outra base através das tecnologias ODBC e OleDB; 

d) Deve permitir acesso à arquivos de dados tabulares, suportando no mínimo os formatos xlsx, 
xls, xlsm, csv, dbf, flat, mdb, accdb, sqlite e avro; 
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e) Deve permitir acesso à arquivos de dados semi-estruturadas, suportando no mínimo os 
formatos xml e json. Deve permitir a transformação destes formatos em informações 
estruturadas de forma simplificada; 

f) Deve permitir acesso à arquivos geolocalizados, suportando no mínimo os formatos geo, shp, 
tab, mid, mif e kml; 

g) Deve permitir acesso à arquivos provenientes de softwares estatísticos, suportando no mínimo 
os formatos sas7bdat e sav; 

h) Deve permitir que o acesso aos arquivos seja feito mesmo que os mesmos estejam dentro de 
um arquivo compactado formato zip, sem a necessidade de descompactação do arquivo 
inteiro; 

i) Deve ser capaz de se conectar a fontes em nuvem como WebServices, FTP, Amazon S3, 
Google Analytics, SalesForce e Sharepoint; 

j) Deve permitir a escrita em todos os formatos mencionados, desde que a fonte assim permita; 

k) Deve ser capaz de se conectar à redes sociais como Twitter e Facebook; 

l) Deve ser capaz de listar o conteúdo de um diretório de arquivos mostrando os nomes dos 
arquivos e seus atributos. A mesma funcionalidade deve permitir a inclusão de subdiretórios na 
listagem. 

10.3.3 Transformações referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de fórmulas que aceitem 
operadores e funções; 

b) Entre as funções nativamente suportadas é necessário que existam: funções de conversão de 
tipo de dado; funções condicionais; funções de manipulação de string, incluindo suporte a 
regex; funções matemáticas e trigonométricas; funções de tratamento de data e hora; funções 
financeiras e funções de tratamento de dados geolocalizados; 

c) Deve permitir que uma mesma fórmula seja aplicada à mais de um campo ao mesmo tempo, 
sem necessidade de que seja reescrita; 

d) Deve ser possível que a fórmula referencie valores de uma ou mais linhas anteriores ou 
posteriores, em conjunto com valores da linha corrente; 

e) Operações mais simples de limpeza de dados, como remoção de espaços em branco no início 
ou final de um campo string, trocar nulos por zero ou branco, eliminar caracteres especiais, 
eliminar letras e/ou números e mudar o campo para maiúsculas ou minúsculas não devem 
necessitar de fórmula para sua realização; 

f) Deve existir operação capaz de determinar os tipos e tamanhos de campo mais apropriados 
para cada dado, no caso de leitura de fontes sem tipificação, como csv; 

g) A solução deve possuir capacidade de filtragem de dados, para que o trabalho seja feito 
apenas nas informações relevantes; 

h) Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das fontes com as opções: 
selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n últimos dados de lista; desprezar 
os n primeiros dados da lista; selecionar 1 a cada n dados da lista; selecionar os n% primeiros 
dados da lista. Deve ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar 
as opções listadas, de modo que se possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, 
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por exemplo; 

i) Deve ser possível mudar os nomes, tamanhos e tipos de dados dos campos, sem necessitar 
de fórmulas; 

j) A solução deve ser capaz de exibir um perfil dos dados de forma simples e rápida, em 
qualquer parte do fluxo, com foco na qualidade dos mesmos; 

k) Deve permitir ordenação, distinção de registros exclusivos ou duplicados e agrupamento de 
dados com base em determinados valores, sem necessitar de fórmulas ou linguagem de 
código; 

l) Deve ser capaz de separar um texto de um campo em colunas ou linhas, indicando qual o 
separador, sem necessitar de fórmulas; 

m) A solução deve possuir a capacidade de transformar dados XML e JSON em tabelas, sem 
necessitar de fórmulas ou linguagem de programação; 

n) Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, contagem distinta, 
contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar no mínimo por funções numéricas, financeiras, por cadeia de caracteres e espaciais 
(pontos, polígonos), sem necessitar de fórmulas ou linguagem de código. Também deve ser 
capaz de calcular a média ponderada e o total acumulado; 

o) A solução deve permitir transformar linhas em colunas, bem como colunas em linhas de forma 
nativa; 

p) A solução deve ser capaz de renomear os campos de um conjunto de dados através de 
fórmulas ou substituindo os nomes pela primeira linha de registros do mesmo ou adicionar e 
remover prefixos/sufixos aos nomes existentes ou por uma tabela de referência de metadados; 

q) A solução deve permitir selecionar campos de uma tabela pelo tipo de dado ou através de 
fórmulas, como todos os campos de cadeia de caracteres ou indicando a posição das colunas 
esperadas; 

r) Deve ser capaz ler um objeto binário grande (Blob), como uma imagem ou mídia. Deve ser 
capaz de converter um tipo de dado para Blob e de Blob para um tipo de dado diferente. 
Também deve ser capaz de gravar cada registro Blob em seu próprio arquivo; 

s) A solução deve ter integração nativa com R, Python e Spark, permitindo a execução de 
códigos dessas linguagens dentro da própria plataforma; 

t) Deve ser capaz de codificar um texto em cadeia de caracteres no método Base64; 

u) A solução deve ter opções de sequenciamento do fluxo de transformações de modo a garantir, 
por exemplo, que a leitura de um arquivo ou tabela de dados finalize antes da escrita no 
mesmo (por exemplo, ler e escrever no mesmo arquivo); 

v) A solução deve ser capaz de limitar a quantidade de registros processados por minuto; 

w) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e reutilizá-los dentro de novos fluxos. O 
encapsulamento deve oferecer opções de interface tanto de entrada quanto de saída para os 
fluxos que acessarem estes módulos; 

x) Os fluxos oriundos deste encapsulamento devem permitir pelo menos duas formas de 
execução: recebendo e processando todo o conjunto de dados de entrada simultaneamente, 
ou executando o fluxo uma vez para cada registro de entrada; 
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y) Deve ser permitida a criptografia dos fluxos oriundos deste encapsulamento de modo a evitar 
que outros usuários possam ler ou editar a lógica desenvolvida, apesar de poder utilizar o 
fluxo; 

z) A solução deve possuir uma comunidade de usuários onde há compartilhamento de fluxos, 
ideias e documentações técnicas. 

10.3.4 União e Junção de Dados referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve ser capaz de adicionar campos de uma entrada de origem para cada registro 
de uma entrada secundária. O resultado deve ser uma junção cartesiana onde todos os 
registros são relacionados, sem necessitar de linguagem de código; 

b) Deve permitir a pesquisa de dados em uma tabela e substituir com dados especificados de 
uma tabela de referência, sem necessitar de linguagem de código; 

c) Deve ser capaz de encontrar uma correspondência entre campos oriundos de fontes diferentes 
utilizando algoritmos de aproximação, como Levenshtein e Jaro; 

d) Deve ser capaz de analisar os dados de 2 colunas de uma tabela e gerar grupos de 
associação entre os elementos (ex.: se João é amigo de Maria, e Maria é amiga de Pedro, 
então os 2 fazem parte do mesmo grupo de amigos); 

e) Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dados com base no nome do campo, na posição 
do registro ou de acordo com a definição do usuário. O resultado deve ser uma tabela com os 
dados empilhados, sem necessitar de linguagem de código. Caso os conjuntos de dados 
possuam alguns campos diferentes a solução deve preencher os dados da saída final como 
nulos, quando oriundos da fonte que não possui o campo; 

f) Deve ser capaz de combinar duas ou mais entradas de dados com base no nome do campo 
ou por posição de registro. O resultado deve ser uma saída com dados lado a lado, sem 
necessitar de linguagem de código. 

10.3.5 Banco de Dados referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Para os itens abaixo, a solução deve executar todo o processamento no SGBD, sem a 
exigência de movimentação dos dados do banco de dados para um ambiente separado de 
processamento: 

b) Os fluxos deste tipo devem ser compatíveis com, no mínimo, as seguintes tecnologias: 

I. Hive, 

II. Impala, 

III. Spark, 

IV. Amazon Redshift, 

V. Databricks, 

VI. IBM Netezza, 

VII. Oracle, 

VIII. Teradata, 

IX. SAP Hana, 

X. Microsoft SQL Server, 
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XI. Microsoft Analytics Platform System, 

XII. Microsoft Azure SQL Database, 

XIII. Microsoft Azure SQL Data Warehouse, 

XIV. Snowflake * 

XV. Pivotal Greenplum 

XVI. PostgreSQL; 

c) Deve ser capaz de se conectar a uma tabela ou realizar junções de tabelas em interface visual 
e intuitiva, sem necessidade de código; 

d) Opcionalmente, deve ser capaz aceitar como entrada do fluxo de banco de dados um código 
SQL já pronto, de modo a facilitar a transição de outras ferramentas; 

e) Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dado com base no nome ou posição dos 
campos, sem necessitar de linguagem de código; 

f) Deve ser capaz de combinar duas entradas de dados com base em campos comuns, sem 
necessitar de linguagem de código; 

g) Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de fórmulas; 

h) Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das fontes com as opções: 
selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n% primeiros dados da lista. Deve 
ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar as opções listadas, de 
modo que se possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, por exemplo; 

i) Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, contagem distinta, 
contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar. Também deve ser capaz de calcular a média, desvio padrão e variação; 

j) A solução deve ser capaz de mover os dados do banco de dados para um ambiente separado 
de processamento e mover dados externos para processamento no banco de dados, com 
opção de criação de tabela temporária ou não; 

k) A solução deve ser capaz de criar ou atualizar uma tabela diretamente no banco de dados; 

l) A solução deve ser capaz de exportar os detalhes da conexão e dados de um banco de dados 
e também deve ser capaz de se se conectar ao mesmo, ambos dinamicamente. 

10.3.6 Análise Estatística, Preditiva e Descritiva referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve ser capaz de executar modelos preditivos, prescritivos, de séries temporais, 
testes A/B, entre outros, sem necessitar de linguagem de código, na mesma interface e como 
parte nativa dos fluxos de transformação. A solução deve oferecer nativamente no mínimo os 
seguintes algoritmos para utilização em modelos: 

I. Testes A/B 

II. Análise de cestas de compras 

III. Modelo impulsionado 

IV. Regressão de contagem (Regressão de Poisson) 

V. Árvore de decisão 
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VI. Modelo floresta 

VII. Regressão gama, regressão linear e regressão logística 

VIII. Rede neural 

IX. Análise de rede 

X. Método hierárquico (Nested) 

XI. Gráfico de ganho 

XII. Classificação Naive Bayes 

XIII. Pontuação 

XIV. Modelo de Spline 

XV. Gradual 

XVI. Máquina de vetor de suporte 

XVII. Teste de médias 

XVIII. ARIMA e ETS 

XIX. Comparação, previsão, previsão de covariável e preenchimento de série temporal 

XX. Diagnóstico de K-Centroids 

XXI. Análise de clusters de K-Centroids 

XXII. K-Vizinhos mais próximos 

XXIII. Métodos de simulação (amostragem, pontuação, resumo e otimização) 

b) Também deve permitir inserir e executar códigos de linguagem R, sem necessidade de 
instalação de servidor R apartado; 

c) Deve aproveitar tanto as saídas em tabela provenientes de uma execução R, como saídas 
HTML ou gráficas; 

d) A solução deve ser capaz de fornecer um resumo do perfil e das estatísticas descritivas para 
os campos numéricos, cadeia de caracteres, dados espaciais e data, como: % de nulos, 
valores exclusivos, mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, menor e maior valor 
(tamanho), contagem, tipo do dado ou objeto, área média, tamanho médio, quantidade de 
pontos médio, data mais recente, data mais antiga, periodicidade (entre data mais antiga e 
mais recente) e observações; 

e) Deve ser possível escolher os campos, uma amostra dos dados, uma quantidade específica de 
registros aleatórios ou um % específico de registros aleatórios para realizar o resumo do perfil 
e das estatísticas descritivas, conforme explicado no item acima. O resultado deve ser em 
formato tabular, em relatório e gráfico; 

f) Deve ser capaz de fornecer a frequência dos dados, o % de frequência, a frequência dos 
dados acumulados e o % de frequência dos dados acumulados para campos selecionados. O 
resultado deve ser em formato tabular, em relatório e gráfico; 

g) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado gráficos de histograma, 
um mapa de calor, gráfico de médias e gráfico do tipo violino, sem o uso de linguagem de 
código; 
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h) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado um gráfico dispersão. 
Deve permitir incluir gráficos de caixa dos campos selecionados, uma linha de regressão linear 
entre os campos e uma linha suave por meio de regressão não paramétrica; 

i) A solução deve ser capaz de analisar a relação entre duas ou mais variáveis (associação 
bivariada), especificadas pelo usuário, baseado no coeficiente de correlação de Pearson, 
coeficiente de correlação de Spearman e na estatística D de Hoeffding; 

j) Deve ser capaz de aplicar o coeficiente de correlação Spearman e o coeficiente de correlação 
Pearson apenas com a escolha de variáveis, sem a necessidade de linguagem de código; 

k) A solução deve possuir a capacidade de conduzir o usuário na criação de modelos estatísticos, 
de forma intuitiva e amigável, passo a passo, a partir de uma determinada fonte de dados. 

10.3.7 Análise Geoespacial referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de criar pontos espaciais especificando campos de entrada que possuem 
coordenadas; 

b) Deve ser capaz de criar um polígono a partir de um conjunto de pontos e também deve ser 
capaz de dividir um polígono em polígonos menores, linhas ou pontos; 

c) Deve ser capaz de simplificar um polígono, reduzindo o número de pontos e deve ser capaz de 
arredondar ângulos adicionando pontos ao longo das linhas; 

d) Deve ser capaz de calcular a distância ou o tempo de movimentação entre pontos, linhas e 
polígonos. Deve permitir roteamento e otimização do mesmo por tempo e distância; 

e) Deve ser capaz de criar uma grade sobre pontos ou polígonos especificando o tamanho e as 
unidades da grade; 

f) Deve ser capaz de gerar um mapa de calor especificando um campo para representar os 
diferentes níveis de calor em uma determinada área; 

g) Deve ser capaz de extrair informações sobre um objeto espacial, como área em quilômetros, 
número de partes, número de pontos, coordenadas de latitude e longitude e o tipo do objeto; 

h) Deve ser capaz de gerar um raio em torno de um ponto especificando tamanho fixo, unidade 
de distância ou um campo do arquivo; 

i) Deve ser capaz de combinar dois conjuntos de dados com base na relação entre dois objetos 
espaciais. A saída deve gerar a relação entre eles, como contém, interseção ou pontos que se 
tocam; 

j) Deve ser capaz de editar e criar objetos espaciais a partir da combinação de objetos, apenas a 
partir do primeiro ou do segundo objeto da combinação através da interseção ou da interseção 
reversa entre objetos. 

10.3.8 Relatórios referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve ser capaz de gerar relatórios com texto, dados, gráficos, mapas, quebras por 
seção, paginação, imagem, com cabeçalho e rodapé. Deve ser possível definir o tamanho do 
papel, orientação e o tamanho das margens; 

b) Deve ser capaz de adicionar imagens estáticas e de forma dinâmica, como inserir um arquivo 
de imagem em tempo de execução; 

c) Dever ser capaz de criar painéis interativos, permitindo o usuário criar e organizar gráficos, 
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elementos de textos, com possibilidade de drilldown para alterar o nível de detalhe dos dados 
exibidos; 

d) Deve permitir gerar gráficos do tipo: 

I. Tabela de texto básicas e tabelas dinâmicas 

II. Barras e barras empilhadas 

III. Linha 

IV. Área e área empilhada 

V. Pizza 

VI. Combinação de barras e linhas e combinação de área e linhas 

VII. Pareto 

VIII. Bolhas 

IX. Funil/Tornado 

X. Dispersão 

XI. Radar e polar 

XII. Diagrama de caixa 

XIII. Mapas de calor 

e) Deve ser possível adicionar, editar e definir a largura e altura dos gráficos, título, subtítulo, 
fonte e tamanho da mesma, bordas, cores de fundo, legendas. Deve ser possível adicionar 
marcas d'água nos gráficos e formatar cores por fórmulas (exemplo Lucro >= 0). Nos gráficos 
de mapa deve ser possível definir a escala, legenda e as camadas do mapa, como pontos, 
linhas e polígonos; 

f) Deve ser possível adicionar textos à relatórios via edição WYSIWYG; 

g) A solução deve ser capaz de exportar os relatórios nos seguintes formatos: 

I. Documento PDF (.pdf) 

II. Documento RTF (.rtf) 

III. Documento Word (.docx) 

IV. Documento Excel (.xlsx) 

V. Apresentação do Power Point (.pptx) 

VI. Imagem PNG (.png) 

VII. Arquivos HTML (.html) 

VIII. Arquivos nativos para consumo através de Microsoft Power BI, Qlik View / Sense e Tableau 
(.tde e .hyper) 

IX. Encaminhar por e-mail 

10.3.9 Organização/Documentação referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve permitir a adição de comentários, anotações e imagens no espaço de trabalho 
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com finalidade de explicações à terceiros e consultas posteriores; 

b) A solução deve permitir organizar o fluxo em diversas seções e poder desativar a execução de 
uma determinada seção quando necessário. 

10.3.10 Aplicativos referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de executar programas externos pela interface gráfica do usuário, como uma 
linha de comando do Windows, por exemplo. Deve permitir o uso de argumentos, de execução 
minimizada, de execução silenciosa e deve ser possível ler e processar a saída dos 
resultados; 

b) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e torná-los interativos por parâmetros à 
usuários finais, que podem ou não possuir o módulo de desenvolvimento. A interação por 
parâmetros deve ocorrer através das características abaixo: 

I. Ler um arquivo como entrada e gravar um arquivo de resultado. 

II. Ler e gravar arquivos em um diretório especificado. 

III. Atualizar o valor de um campo com opção de mascarar texto (senhas) e texto multilinha 
através de uma entrada de texto. 

IV. Alterar e atualizar diversas opções no fluxo com caixa de seleção, lista suspensa, lista 
múltipla, botão de opção, controle numérico e calendário, podendo alterar o caminho do 
fluxo através de parâmetros condicionais. 

V. Alterar a ordem de classificação. 

VI. Alterar e atualizar o valor de uma fórmula. 

VII. Incluir, alterar e selecionar pontos, linhas e polígonos em um mapa. 

10.3.11 Demais funcionalidades referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de gerar arquivos de mensagens (arquivos de log) no momento da conexão 
dos dados, antes e após a transferência do primeiro e do último registro. Deve ser possível 
especificar o nível da mensagem como erro, aviso e mensagem. Deve ser dinâmica, de forma 
a relatar o andamento de um processo (por exemplo, processado/transmitido). Deve ser capaz 
de gerar textos estáticos ou mensagens criadas com base nos campos dos dados (por 
exemplo, "Estado" + UF). 

10.3.12 Configurações Gerais por Fluxo referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve permitir que a localização dos arquivos temporários possa ser especificada; 

b) Deve ser capaz de limitar e interromper o fluxo quando uma quantidade de erros de conversão 
de tipo de dados e limitar a quantidade de registros para todas as entradas de dados. Os 
limites devem ser especificados; 

c) Deve ser capaz de desabilitar todos as saídas que gravam resultados, como escrita em 
arquivos ou em tabelas de banco de dados; 

d) Deve ser capaz de interromper a execução de um fluxo após um erro, quando especificado; 

e) Deve fornecer informações de desempenho da execução de um fluxo, como o percentual do 
tempo consumido em cada etapa do processamento; 

f) A solução deve ser capaz de enviar um e-mail de alerta antes da execução de um fluxo, após 
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a execução, após a execução com erros e após a execução sem erros, quando especificado; 

g) A solução deve ser capaz de executar um aplicativo, como uma linha de comando, antes da 
execução de um fluxo, após a execução, após a execução com erros e após a execução sem 
erros, quando especificado. 

10.3.13 Usabilidade referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve permitir o a publicação de um fluxo num servidor web com as finalidades de 
automação, agendamento, compartilhamento, repositório e execução parametrizada por 
usuários que não possuam o módulo de desenvolvimento; 

b) Por automação e agendamento entende-se a capacidade de atrelar os fluxos a um agendador 
(scheduler) onde se possa estabelecer datas e horários de execução do fluxo, bem como 
definir critérios para repetição da execução sem intervenção humana; 

c) Por compartilhamento entende-se a capacidade de oferecer o fluxo publicado para um público 
de usuários da corporação que possa agendar, parametrizar e disparar a execução das 
transformações e análises publicadas; 

d) Ainda por compartilhamento entende-se a capacidade do servidor armazenar diversas versões 
do mesmo fluxo que possam ser baixados por outro usuário desenvolvedor para sofrer 
manutenção corretiva, evolutiva ou servir de base para a construção de uma nova 
transformação; 

e) O software deve permitir versionamento dos fluxos, tanto para fins de documentação como 
para retorno rápido a uma versão estável do fluxo, no caso de uma publicação de versão 
defeituosa, sem intervenção do desenvolvedor; 

f) Por execução parametrizada entende-se que os fluxos possam ser capazes de fazer perguntas 
aos usuários antes de sua execução, através de telas de interface que devem ser construídas 
sem linguagem de programação; 

g) O software deve permitir acesso web aos fluxos publicados, mediante autenticação por usuário 
e senha ou autenticação por integração com Active Directory; 

h) O software deve dar opção de uma área de fluxos públicos para acesso de qualquer usuário 
sem necessidade de autenticação; 

i) O usuário deve poder consultar os fluxos por nome ou parte dele, bem como poder ordenar 
sua lista de fluxos alfabeticamente ou pelos mais recentes; 

j) Ao submeter a execução de um determinado fluxo, o usuário deve ter a liberdade de aguardar 
os resultados ou sair da tela e consultar o resultado da execução do fluxo posteriormente; 

k) O usuário deve ter a opção de agendar a execução do fluxo para datas ou horários 
alternativos. 

10.3.14 Administração referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Devem existir pelo menos 3 perfis de usuário: Administrador, responsável por configurar as 
políticas de governança definidas pela corporação, bem como realizar configurações ligadas 
ao desempenho da solução; Publicador, com permissão para subir fluxos desenvolvidos no 
módulo cliente e; Visualizador, com permissão de consulta, execução imediata ou 
agendamento de fluxo e aplicativos publicados no módulo; 

b) De modo a garantir governança, a solução deve ter mecanismos de segregar quais fluxos cada 
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usuário pode visualizar e executar; 

c) -Deve ser possível personalizar a aparência da interface web em relação à cores e logotipos. 

d) Deve permitir que um novo usuário solicite seu acesso pela própria solução. As solicitações 
poderão ser enviadas ao administrador para autorização; 

e) Caso a autenticação do usuário não esteja integrada ao Active Directory, a solução deve ter 
mecanismos nativos para tratar troca de senha em caso de esquecimento; 

f) A solução deve ser capaz de gerar nativamente mails automáticos no mínimo para os 
seguintes eventos: 

I. Novo fluxo publicado em determinado projeto ou pasta 

II. Fluxo alterado 

III. Fluxo compartilhado 

IV. Adição de usuário a uma nova área de fluxos 

V. Fluxo compartilhado na área pública 

VI. Permissão dada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VII. Permissão revogada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VIII. Senha alterada 

IX. Novo usuário criado 

10.3.15 Segurança referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve permitir a integração com Microsoft Active Directory (AD) para a autenticação 
dos usuários; 

b) O software deve permitir comunicação segura entre clientes e servidor através do protocolo 
HTTPS; 

c) O software deve permitir um registro de auditoria dos processos executados no servidor, como 
os fluxos executados, agendados ou em execução, conexões de usuários, acesso aos 
conteúdos etc. disponíveis na aplicação; 

d) O ambiente servidor deve permitir e gerenciar integração com o Microsoft Active Directory, 
permitindo a atribuição de tarefas e configuração de permissões a usuários específicos. Desta 
maneira, o usuário poderá realizar operações de agendamento e execução de fluxos e 
aplicativos em ambiente servidor com o mesmo conjunto de requisitos de autenticação 
(usuário e senha) da rede corporativa; 

e) O software deve permitir a aplicação de certificados SSL para criptografia do acesso à camada 
web. 

10.3.16 Infraestrutura referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve ser 64 bits nativo; 

b) O software deve ser compatível com os sistemas operacionais: Microsoft Windows Server 
2008R2 x64 ou superior; com acesso pelos; 

c) Browsers “Internet Explorer”, “Mozilla Firefox”, “Google Chorme”, “Safari” ou “Edge” sem a 
necessidade de instalação de softwares adicionais nas estações clientes (incluindo 
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JavaApplets e ActiveX controls); 

d) O software não deve exigir nenhum banco de dados adicional para sua plena operação. Caso 
seja necessário, o fornecedor deverá arcar com todos os custos relacionados, bem como 
qualquer tipo de suporte e garantia que se façam necessários; 

e) OBS: Este banco de dados é o utilizado pela ferramenta para repositório de metadados ou 
informações de configuração, quando for necessário. Não se trata de fonte de dados para 
construção de fluxos de transformação; 

f) O software deve ser compatível com a operação sob ambientes virtuais VMware de forma a 
permitir o uso de servidor virtual com núcleos físicos alocados, nos quais podem ser instalados 
os softwares básicos necessário a execução da solução. Entende-se como software básico o 
sistema operacional necessário ao uso da solução; 

g) O ambiente servidor deve estar apto a ser configurado com balanceamento de carga e 
tolerância a falha. No caso de tolerância a falha, refere-se a qualquer problema de hardware 
ou software básico que possa ocorrer em um dos equipamentos atuantes como servidor, 
permitindo que outro equipamento; 

h) Operacional responda pelas requisições dos usuários; 

i) O custo adicional a que se refere o item anterior não inclui os licenciamentos necessários para 
cada nó do balanceamento ou da tolerância a falha. Desta forma, a contratante entende que 
cada nó precisará ser licenciado de acordo com a proposta financeira apresentada, mas não 
desembolsará qualquer; 

j) Recurso adicional para aquisição de componentes adicionais necessários. 

10.3.17 Características Gerais da Solução referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A arquitetura do software deve atender os requisitos de execução em máquinas físicas e 
virtuais, além de alta disponibilidade e gerenciamento de múltiplas conexões com ambiente 
integrado para carga dos dados e elaboração dos fluxos; 

b) O software deve ser escalável ao nível de milhares de usuários para suportar uma organização 
distribuída e acesso de informação pelos usuários externos; 

c) Preparação de análises de dados, permitindo ao usuário carregar, preparar, analisar e tomar 
decisões executivas e estratégicas a partir do cruzamento dos dados disponíveis, utilizando 
recursos de agregações, filtros e seleções que potencializam as análises desenvolvidas e 
facilitam a tomada de decisão; 

d) O software deve apresentar manuais eletrônicos em língua portuguesa (português do Brasil); 

e) Para fluxos corporativos, necessários para departamentos ou para toda a instituição, a solução 
deve permitir que o usuário efetue a publicação dos fluxos desenvolvidos, que podem incluir 
gráficos, tabelas e demais elementos; 

f) gráficos diretamente em um ponto de acesso central acessível por software navegador web. 
Desta forma, qualquer usuário da instituição, com devidos privilégios, poderá ter acesso aos 
fluxos publicados sem que seja necessário qualquer componente adicional instalado no 
equipamento do cliente; 

g) O acesso a que se refere o item anterior deve ser compatível com no mínimo os navegadores 
Safari, Google Chrome e Internet Explorer; 
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h) Uma vez publicado em ambiente corporativo, o usuário deve ser capaz de compartilhar o 
endereço eletrônico do painel com outros usuários. 

10.4 Subscrição de licença de Expansão da capacidade de processamento de servidor para 
automação de fluxos pelo período de 36 meses (ITEM 4) 

10.4.1 Será adicionada ao servidor do item 3 (três) deste edital o aumento de 50% (Cinquenta por 
cento) da sua capacidade de processamento original, sem considerar a adição de 
expansões, visando assim o aumento de processamento de fluxos simultâneos. 

10.5 Subscrição de licença de pacote de dados para enriquecimento de análise geoespaciais pelo 
período de 36 meses (ITEM 5) 

10.5.1 Deverá ser compatível e trabalhar de forma conjunta com os itens 2, 3 e 4. 

10.6 Serviços técnicos especializados para os itens de 1 a 5 (ITEM 6) do Grupo I 

10.6.1 Detalhamento dos serviços do Item 1 do Grupo I 

a) Planejar e implantar arquitetura escala vel de cluster e nodes em Elastic Stack 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de arquitetura e 
Implantac a  o em ambiente de infraestrutura estabelecido em estrutura escala  vel necessa ria 
para o uso adequado e eficiente do Elasticsearch e suas ferramentas, incluindo a entrega 
do cluster, nodes e poli tica de backup, utilizando melhores pra  ticas e metodologias; 

II. Entrega veis: 

1. Documento de arquitetura: 

a) Descric a o geral do caso de uso definido; 

b) Lista das tecnologias envolvidas para implantac a  o da arquitetura; 

c) Lista de fontes de informac  a  o a serem consumidas pelo Stack Elastic; 

d) Estimativa de cluster, nodes e shards necessa  rios; 

e) Especificac a  o de recurso de hardware para arquitetura do cluster; 

f) Plano de monitoramento, backup e seguranc a. 

g) Relato rio de implantac a  o: 

h) Lista dos módulos configurados; 

i) Descrição da configuração e apontamentos de cada modulo; 

j) Tela contendo evide ncia de criac a  o do Cluster; 

k) Tela contendo evide ncia de criac a  o dos Nodes; 

l) Diagrama de arquitetura configurada. 

2. Arquivo JSON contendo informac  o  es do Cluster; 

3. Arquivo JSON contendo informac  o  es dos Nodes; 

4. Ambiente criado e configurado. 

b) Elaborar modelo pra tico de exemplo 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de um modelo pra tico 
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que servira  como exemplo de implantac  a  o de um ambiente Elastic Stack, conceituando 
melhores pra ticas e metodologias, em um ambiente na  o produtivo com no ma  ximo 15% do 
resultado total; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de implantac a o: 

a) Lista dos mo dulos configurados; 

b) Descric a o da configurac a  o e apontamentos de cada modulo; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do Cluster, em formato eletro nico; 

d) Tela contendo evide ncia de criac a  o dos Nodes, em formato eletro nico; 

2. Arquivo JSON contendo informac o  es do Cluster; 

3. Arquivo JSON contendo informac  o  es dos Nodes; 

4. Ambiente criado e configurado. 

c) Estruturar fonte de dados 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Levantamento e estruturac  a  o de uma 
origem da fonte de informac  a o, respectivos campos e tipo de dado, em ate   no ma ximo 10 
correlacionamentos, a serem indexados, com mapeamento, criac  a  o e configurac a  o do i ndice 
Elasticsearch e com a aplicac  a  o da arquitetura de shards; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de estruturac a  o de fonte de dados: 

a) Lista de informac o es ou sistemas de origem dos dados; 

b) Lista e nomenclatura de campos e seus tipos. 

2. Arquivo JSON do mapping Elasticsearch; 

3. Arquivo JSON da criac a  o e configurac a  o do i ndice; 

4. Arquivo SQL de consulta elaborado, quando houver. 

d) Indexar e configurar dados via Logstash 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Indexac  a  o e configurac  a o do i  ndice 
Elasticsearch com a aplicac  a o da arquitetura de shards e automac a  o via Logstash; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de indexac a  o em Logstash: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices criados; 

b) Descric a o da configurac a  o do i  ndice; 

c) Descric a o da configurac a  o de input; 

d) Descric a o da configurac a  o de filters, quando houver; 

e) Descric a o da configurac a  o de output; 

f) Descric a o da configurac a  o da automac a  o da indexac a o em modulo Beats; 
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2. Arquivo JSON da configurac a o do Logstash. 

e) Indexar e configurar dados via mo dulo Beats 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Indexac  a  o e configurac  a o do i  ndice 
Elasticsearch com a aplicac  a  o da arquitetura de shards e automac  a  o atrave s de um mo dulo 

Beats: Filebeat; Metricbeat; Packetbeat; Heartbeat; Auditbeat; Winlogbeat; Functionbeat. 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de indexac a  o em modulo Beats: 

a) Descric a o geral da fonte de dados as ser configurada; 

b) Definic a  o do modulo a ser utilizado; 

c) Descric a o do retorno esperado; 

d) Configurac a o do YAML para implantac a  o do modulo; 

e) Configurac a o do YAML para envio por Logstash, quando houver; 

f) Descric a o da configurac a  o da automac a  o da indexac a o em modulo Beats; 

2. Arquivo JSON da configurac a o do modulo Beats. 

f) Indexar e configurar dados via API Elasticsearch 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Indexac  a  o e configurac  a o do i  ndice 
Elasticsearch com a aplicac a  o da arquitetura de shards e comunicac  a  o atrave s de um 

cliente, via API REST Elasticsearch; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de indexac a  o em API Elasticsearch: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices criados; 

b) Descric a o da query Elasticsearch definida para indexac a  o; 

c) Descric a o da configurac a  o da automac a  o da indexac a o em API Elasticsearch; 

2. Arquivo JSON da query Elasticsearch de indexac  a  o. 

g) Produzir elementos de painel Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de um elemento dina mico 

de painel Kibana para cada tipo de dado indexado; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de painel Kibana: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Kibana; 

c) Elementos dina micos de painel Kibana elaborado; 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Kibana; 

3. Arquivo PDF do painel Kibana. 

h) Produzir painel Canvas 
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I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de um elemento dina mico e 
expressa o de painel Canvas para apresentac a o dina mica dos dados. 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de painel Canvas: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Canvas, quando houver; 

c) Elementos dina micos de painel Canvas elaborados; 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Canvas; 

3. Arquivo PDF do painel Canvas. 

i) Produzir mapa geoespacial em Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de uma camada de dados 
geoespaciais, localizac  o  es customizadas, vetores de camadas detalhadas, com func  o  es de 
zoom para o menor nivel de granularidade proporcionando maior detalhamento e interac  a o 
do dado geoespacial; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de mapa geoespacial: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para camada geoespacial, quando houver; 

c) Camada geoespacial elaborada; 

2. Arquivo JSON contendo todas as camadas geoespaciais elaboradas; 

3. Arquivo PDF do mapa geoespacial. 

j) Desenvolver query Elasticsearch 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Desenvolvimento de uma consulta em 
query DSL Elasticsearch no i  ndice, via API RESTful, para integrac  a  o de linguagens de 
programac a  o com o Elasticsearch. 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de desenvolvimento de consulta Elasticsearch: 

a) Descric a o geral dos requisitos de busca; 

b) Descric a o da consulta de busca implementada; 

c) Descric a o do retorno esperado; 

2. Arquivo JSON contendo todas as consultas Elasticsearch desenvolvidas. 

k) Configurar mo  dulo Elastic Security 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de uma regra de acesso do 
mo dulo Elastic Security para o acesso de usua  rio ao Elasticsearch via API e Kibana atrave  s 
da interface de usua rio, com a configurac a  o de restric a o de acesso ao cluster, ao i  ndice, ao 
documento e ao campo; 
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II. Entrega veis: 

1. Relato rio de configurac a  o de regra de acesso Elastic Secutiry: 

a) Descric a o do objetivo da implantac a  o do modulo Elastic Security para o caso de uso 
especi fico; 

b) Descric a o da configurac a  o Elastic Security; 

2. Arquivo JSON de criac a  o de regra de acesso Elastic Security; 

3. Arquivo JSON de criac a  o de usua rios. 

l) Elaborar tarefa de Machine Learning 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o e configurac a  o de uma 
tarefa de Machine Learning para detecc  a  o de anomalias. O servic  o depende da implantac  a o 
de um no  de Machine Learning, previsto no documento de arquitetura; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de implantac a  o de tarefa Machine Learning: 

a) Descric a o do objetivo da implantac  a  o de uma tarefa Machine Learning para o caso de 
uso especi fico; 

b) Descric a o das configurac o  es de me tricas para a tarefa Machine Learning; 

c) Descric a o das configurac o  es avanc adas, quando houver; 

d) Tela contendo vige ncia de criac  a o de tarefa, em formato eletro  nico; 

2. Arquivo JSON de configurac o es avanc adas, quando houver. 

m) Elaborar mo  dulo de relacionamento Graph 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de relacionamentos e 
conexo es de dados para um mo dulo Graph, contendo quantas ve rtices necessa rias; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de relacionamento Graph: 

a) Descric a o do objetivo de elaborac a  o de relacionamento Graph; 

b) Descric a o do relacionamento elaborado e suas vertices; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do relacionamento Graph, em formato eletro  nico; 

2. Arquivo JSON contendo consulta de relacionamento Graph. 

n) Configurar mo  dulo de Alerta 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o e configurac a  o de uma 
ac a  o de alerta para o envio de email, escrita de log ou envio de mensagem em 
compatibilidade com plugin externo; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de relac a  o de alerta: 

a) Descric a o do objetivo da elaborac a  o do alerta; 
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b) Descric a o da configurac a  o do alerta; 

c) Descric a o da ac a  o de sai da do alerta; 

2. Arquivo JSON contendo consulta de alerta avanc  ado, quando houver; 

3. Arquivo de email, log ou mensagem de evide ncia de alerta, em formato eletro nico. 

o) Refatorac  a o de arquitetura implantada 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Reformatac  a  o de uma implantac  a  o 
Elastic Stac   a   existente para a readequac a  o de arquitetura para atender demandas na  o 

previstas anteriormente; 

II. Entrega veis: 

1. Documento de arquitetura: 

a) Descric a o geral do caso de uso definido; 

b) Lista das tecnologias envolvidas para implantac  a  o da arquitetura; 

c) Lista das fontes de informac  a  o a serem consumidas pelo Elastic Stack; 

d) Estimativa de cluster, nodes e shards necessa rios; 

e) Especificac a  o de recurso de hardware para arquitetura do cluster; 

f) Plano de monitoramento, backup e seguranc  a. 

2.  elato rio de implantac a  o: 

a) Lista dos mo dulos configurados; 

b) Descric a o da configurac a  o e apontamentos de cada modulo; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do Cluster; 

d) Tela contendo evide ncia de criac a  o dos Nodes; 

e) Diagrama de arquitetura configurada; 

3. Arquivo JSON contendo informac  o  es do Cluster; 

4. Arquivo JSON contendo informac o  es dos Nodes; 

5. Ambiente criado e configurado. 

p) Alterar estruturac  a  o de fonte de dados 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de uma origem da fonte de 
informac a  o, respectivos campos e tipo de dado, em ate   no ma ximo 10 correlacionamentos, a 
serem indexados, com mapeamento, criac  a  o e configurac a  o do i  ndice Elasticsearch e com a 
aplicac a  o da arquitetura de shards; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de estruturac a o de fonte de dados atualizado: 

a) Lista de informac o es ou sistemas de origem dos dados; 

b) Lista e nomenclatura de campos e seus tipos; 

2. Arquivo JSON do mapping Elasticsearch; 
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3. Arquivo SQL de consulta elaborado, quando houver. 

q) Alterar elementos de painel Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a o de um elemento dina mico de 
painel Kibana para cada tipo de dado indexado; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de painel Kibana atualizado: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Kibana; 

c) Elementos dina micos de painel Kibana elaborado. 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Kibana; 

3. Arquivo PDF do painel Kibana. 

r) Alterar painel Canvas 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de um elemento dina mico e 

expressa o de painel Canvas para apresentac a o dina mica dos dados; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de painel Canvas atualizado: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Canvas, quando houver; 

c) Elementos dina micos de painel Canvas elaborado; 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Canvas; 

3. Arquivo PDF do painel Canvas. 

s) Alterar mapa geoespacial em Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de uma camada de dados 
geoespaciais, localizac  o  es customizadas, vetores de camadas detalhadas, com func  o  es de 
zoom para o menor nivel de granularidade proporcionando maior detalhamento e interac  a o 
do dado geoespacial; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de mapa geoespacial atualizado: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para camada geoespacial, quando houver; 

c) Camada geoespacial elaborado; 

2. Arquivo JSON contendo todas as camadas geoespaciais elaboradas; 

3. Arquivo PDF do mapa geoespacial. 

t) Alterar query Elasticsearch 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac a  o de uma consulta em query 
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DSL Elasticsearch no i  ndice, via API RESTful, para integrac  a  o de linguagens de 
programac a  o com o Elasticsearch; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de desenvolvimento de consulta Elasticsearch atualizado: 

a) Descric a o geral dos requisitos de busca; 

b) Descric a o da consulta de busca implementada; 

c) Descric a o do retorno esperado; 

2. Arquivo JSON contendo todas as consultas Elasticsearch desenvolvidas. 

u)  l e a     dulo Elastic Security 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de uma regra de acesso do 
mo dulo Elastic Security para o acesso de usua  rio ao Elasticsearch via API e Kibana atrave  s 
da interface de usua rio, com a configurac a  o de restric a o de acesso ao cluster, ao i  ndice, ao 
documento e ao campo; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de configurac a  o de regra de acesso Elastic Secutiry atualizado; 

a) Descric a o do objetivo da implantac a  o do modulo Elastic Security para o caso de uso 
especi fico; 

b) Descric a o da configurac a  o Elastic Security; 

2. Arquivo JSON de criac a  o de regra de acesso Elastic Security; 

3. Arquivo JSON de criac a  o de usua rios. 

v) Alterar tarefa de Machine Learning 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a o e configurac a  o de uma tarefa 
de Machine Learning para detecc a  o de anomalias. O servic  o depende da implantac a  o de um 
no   de Machine Learning, previsto no documento de arquitetura; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de implantac a  o de tarefa Machine Learning atualizado: 

a) Descric a o do objetivo da implantac  a  o de uma tarefa Machine Learning para o caso de 
uso especi fico; 

b) Descric a o das configurac o  es de me tricas para a tarefa Machine Learning 

c) Descric a o das configurac o  es avanc adas, quando houver; 

d) Tela contendo evide ncia de criac a  o da tarefa, em formato Eletrônico. 

2. Arquivo JSON de configurac o es avanc adas, quando houver. 

w)  l e a     dulo de relacionamento Graph 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac a  o de relacionamentos e 
conexo es de dados para um mo dulo Graph, contendo quantas ve rtices necessa rias; 

II. Entrega veis: 
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1.  elato rio de relacionamento Graph atualizado: 

a) Descric a o do objetivo de elaborac a  o de relacionamento Graph 

b) Descric a o do relacionamento elaborado e suas vertices; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do relacionamento Graph, em formato eletro nico; 

2. Arquivo JSON contendo consulta de relacionamento Graph. 

x)  l e a     dulo de Alerta 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a o e configurac a o de uma ac a  o 
de alerta para o envio de email, escrita de log ou envio de mensagem em compatibilidade 
com plugin externo; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de relac a  o de alerta: 

a) Descric a o do objetivo da elaborac a  o do alerta; 

b) Descric a o da configurac a  o do alerta; 

c) Descric a o da ac a  o de sai da do alerta; 

2. Arquivo JSON contendo cosulta de alerta avanc  ado, quando houver; 

3. Arquivo de email, log ou mensagem de evide  ncia de alerta, em formato eletro nico. 

10.6.2 Detalhamento dos serviços do Item 2 a 5 do Grupo I 

a) Os servic os te cnicos sa o caracterizados pela execução de atividades técnicas nas instalações 
do cliente pela empresa contratada ou fabricante, podendo ser, mas na  o limitados a: 

I. Importação e exportação de dados; 

II. Preparação de dados; 

III. Cruzamento de dados; 

IV. Transformações e agregações; 

V. Limpeza de dados; 

VI. Identificação de inconsistências; 

VII. Integração Web: extração de dados via webService, extração de dados de páginas; 

VIII. Análises Geo Espaciais: geo-referenciamento, área de influência / atuação, cálculos de 
tempos e distâncias, identificação de localidades mais próximas; 

IX. Visão geral sobre macros e aplicativos analíticos; 

X. Fuzzy match: cruzamento de dados com chaves não exatas (por exemplo: variações da 
escrita de um nome); 

XI. Expressões regulares: interpretação de máscara de palavras, identificação de padrões; 

XII. Importação dinâmica de arquivos; 

XIII. Entendimento da base; 

XIV. Tratamento de dados nulos; 
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XV. Tratamento de outliers; 

XVI. Transformação de variáveis; 

XVII. Criação de variáveis; 

XVIII. Otimização – modelagem prescritiva; 

XIX. Visualizar localidades como pontos, linhas ou polígonos em um mapa; 

XX. Encontrar a relação entre pontos, como a distância entre clientes e fornecedores, 
considerando inclusive o tempo de trajeto na rota que os conecta; 

XXI. Encontrar a locação mais próxima dentre uma lista de locais; 

XXII. Conectar pontos formando um objeto espacial (linhas, agrupamento de pontos, áreas de 
influência e regiões delimitadas); 

XXIII. Relacionar dados geoespaciais para balizar a tomada de decisão. 

GRUPO 2 

10.7 Características comuns aos itens da plataforma de automação (ITENS 1, 2 e 3) do Grupo II 

10.7.1 A soluc a o de RPA deve possuir, minimamente, os requisitos abaixo listados: 

a) Estar disponível na arquitetura de 64 bits; 

b) Ser homologado para a plataforma Microsoft Windows Server 2012 R2 ou Superior; 

c)  evera  ser totalmente compati vel com os sistemas de gerenciamento de banco de dados: 
PostGreSQL; 

d)  evera  fornecer interface amiga  vel para desenho dos fluxos de processos; 

e)  evera  possuir Interface de desenvolvimento desktop; 

f) Permitir a criac a  o de fluxos de automac a  o atrave s de drag and drop (Low Code); 

g) Permitir a criac  a  o/ajuste nos fluxos atrave s de programac a  o utilizando linguagem de script ou 
atrave s de interface gra fica de programac a o para soluc o  es de desenvolvimento sem 
codificac a o; 

h) Deve permitir a execução de Scripts Nativos em no mínimo nas seguintes tecnologias 
JAVAscript, Python, Powershell, VBScript; 

i) Solução deve permitir comando de ETL como substituição de caracteres, divisão de variáveis 
com base em um caractere sem o uso de código; 

j) Solução deve permitir a conexão a plataformas SOAP WSDL é capturar os webservices 
disponíveis para utilização pelo processo; 

k) A solução deverá prover uma interface de autoatendimento ao usuário para que ele possa 
iniciar fluxos de automação via web sem qualquer tipo de instalação de aplicativo em sua 
máquina; 

l) ossuir facilidade de criac  a  o de scripts por equipe de a  reas de nego cio sem necessidade de 
apoio da equipe te cnica de TI; 

m) Possuir mecanismo de agendamento da execuc  a  o dos processos/tarefas de forma sequencial 
ou concorrente (scheduler ou orchestrator); 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   70 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

n) O agendamento deve ter a opção de seleção de fuso horário individual para cada atendimento; 

o) Leitura e gerac a o de dados em arquivos de diversos formatos, tais como: PDF, ZIP, XLS, CSV, 
DOC, TXT; 

p) Leitura e gerac a o de dados em arquivos compactados, nos principais formatos disponi veis no 
mercado; 

q) Leitura e gerac a o de dados em banco de dados relacionais. Ex.: Oracle, MS SQL e MySQL; 

r) Leitura e gerac a o de dados em reposito rios de arquivos FTP locais ou remotos; 

s) Leitura de dados atrave s de captura de telas de sistemas desktop – screen scraping; 

t) Leitura de dados atrave s de captura de telas de sistemas web - web scraping; 

u) Leitura de dados de websites atrave s do co digo-fonte HTML, DOM e Javascript; 

v) Leitura de dados em sistemas corporativos, tais como ERP SAP, SAP BW, SAP HANA, 
TOTVS; 

w) Automac a o de ac  o  es baseadas em e-mails: recebimento, leitura e envio de emails/anexos pelo 
MS Exchange, Gmail, smtp, pop e imap; 

x) Leitura de logs de sistemas internos e do sistema operacional (log de eventos); 

y) Gerac a  o de logs de auditoria - audit trail, com dados do robo , IP, login, data/hora  rio, 
processo/tarefa/ac a o, dado em seu estado origem e o entregue no destino; 

z) Capacidade de encontrar elementos em tela de forma contextual, mesmo com alterac  o  es na 
resoluc a  o da tela e sem o mapeamento da localizac a  o do campo; 

aa) Automac a o de tarefas em ERPs Corporativos – SAP ECC; 

bb) Automac a o de tarefas em BIs Corporativos; 

cc) Automac a o de tarefas em Sistema SAP HANA; 

dd) Automac a o de tarefas em Sistema Net@Suite; 

ee) Automac a o de tarefas em sistemas web internos; 

ff) Automac a o de tarefas em sistemas web externos; 

gg) Automac a o de tarefas em websites; 

hh) Criac a  o automa tica de tickets em sistema de chamados internos e externos; 

ii) Permitir a utilizac a  o de sesso es em terminal remoto Windows; 

jj) Permitir o uso de terminal remoto - prompt de comando; 

kk) Login automa tico do robô em sessa o Windows (ja  aberta); 

ll) Integrac a o com PowerShell para execuc a  o de comandos; 

mm) Compatibilidade com ambiente virtualizados; 

nn) Execuc a o de Web Services em REST/JSON; 

oo) Execuc a o de Web Services em SOAP/XML; 

pp) Autenticac a  o do robo  em reposito rio LDAP e Windows Active Directory (AD); 
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qq) Capacidade de gerac a  o de co  digo ou representac a  o gra fica reaproveita vel para que partes 
de robo s sejam reaproveitadas reduzindo assim, o esforc  o de mapeamento e implementac  a o 
de atividades que se repitam em diferentes robo  s a serem implementados; 

rr) Promoc a  o de forma fa cil de um processo validado em ambiente de homologac  a  o para o 
ambiente de produc a o; 

ss) Permitir a publicação de processos automaticamente pelo Studio; 

tt) Possui cofre de senhas criptografado para armazenamento seguro das senhas no portal 
orquestrador; 

uu) Monitoramento da execuc a  o dos robo s em tempo real atrave s de interface web; 

vv) Visualizac a  o em tempo real do fluxo de execuc  a  o do robo , tempos de execuc a  o do 
processo/tarefas/ac o  es, indicac a  o de pontos de melhoria, pontos de alerta e falhas de 
execuc a  o; 

ww) Criac a  o de dashboards customizados para acompanhamento das execuc  o  es dos robo  s 
utilizando dados da plataforma de robo  s e de outras fontes de dados permitindo a 
disponibilizac a  o de dashboards para acompanhamento principalmente pelas a reas de 
nego cios; 

xx) Gerac a  o e envio de alertas em situac  o  es anormais de execuc a  o de forma automa tica por e-
mail ou por outros meios de comunicac a  o, como SMS; 

yy) Gerac a  o dos fluxos de atividades atrave  s de gravac a o das tarefas executadas por humano 
ou atrave s de interface gra fica para o registro de eventos a serem executados pelo ser 

humano nas distintas interfaces, seja desktop e outros elementos dos MS Windows, bem 
como em aplicac o  es e sites WEB ou aplicac o  es acessadas por emuladores de terminal; 

zz) Permitir a execuc a  o do robo  iniciada manualmente pelo usua  rio (na o agendada); 

aaa) Trabalhar com multi-tenancy para maximizar o desenvolvimento com controle de 
concorre ncia no desenvolvimento e execuc  a  o, separados fi sica e logicamente; 

bbb) Trabalhar com redunda ncia na execuc a  o dos robo s com possiblidade de criar a alta 
disponibilidade e prevenc  a o de falhas – a plataforma devera   prever a configurac  a  o para 
alta disponibilidade (high availability) e recuperac  a o de desastre  disaster recover  . 
 etomada de processo a partir de alguma etapa por motivo especi  fico, como runtime error 

ou outra ocorre ncia operacional, lentida o no tempo de resposta, instabilidade da conexa  o, 
timeout de aplicac o  es; 

ccc) Execuc a o do processo pelo robô de forma independente, sem intervenc  a  o humana 
(unattended robots); 

ddd) Execuc a o de tarefas manuais dentro do fluxo de automac a  o (attended robots); 

eee) Execuc a o dos processos por um ou mais robo  s dentro de uma transac  a  o u  nica. 
Depende ncia entre robo s durante a execuc a  o; 

fff) Fornecer em tempo real informac  a  o de status e sau de dos robôs. Essa visa  o deve ser 
centralizada e mostrar quais necessitam de atenc a  o; 

ggg) Permitir a monitoração destes itens via API padrão da plataforma; 

hhh) Possui recursos via API para o reinício da execução de fluxos com status de falha; 
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iii) Devem existir benchmarks utilizados para acionar melhorias de desempenho e 
escalabilidade; 

jjj) Deve ser possi vel escalar a execuc a  o de robo s conforme a necessidade, de forma ela  stica; 

kkk) Permitir a criac a  o de biblioteca de objetos para reuso em outros processos; 

lll) Disponibilizac a o de bibliotecas pre -definidas e configuradas para execuc  a  o de tarefas ja  
conhecidas; 

mmm) Execuc a o do robo  em ambiente virtualizado ou fi sico. Citar compatibilidades com 
ferramentas de mercado; 

nnn) Plataforma deve permitir alta disponibilidades de fluxos, redirecionando a fila de execução 
para outro agente designado em caso de indisponibilidade de um agente; 

ooo) Fornecer toda a soluc a o (ferramenta de desenvolvimento, monitorac a  o, execuc a  o, etc.) 
com suporte a multiidiomas; 

ppp) Permitir integrac a  o com AI (machine learning) em nuvem, tais como IBM Watson, AWS 
TensorFlow e outros; 

qqq) Fornecer modos para tratamento de excec  o  es retornadas pelas aplicac  o  es acessadas pelo 
robo , tais como: o robo  ao acessar uma aplicac  a o web e obter um erro HTTP 400, devera   
notificar o key-user atrave s de e-mail; 

rrr) Conformidade e seguranc a: a soluc a o devera  prover todos os requisitos de conformidade e 
seguranc a tais como, criptografia, credenciais do robo  e trilhas de auditoria completas da 
atividade do RPA, incluindo ac  o  es robo ticas e alterac o  es no processo iniciadas pelo usua  rio; 

sss) A soluc a  o devera  suportar escalabilidade para dezenas de milhares de objetos em um banco 
de dados relacional e fornecer mecanismos para orquestrar robo  s em escala; 

ttt) A soluc a  o devera  disponibilizar recursos para o gerenciamento de parte de robo  s 
reaproveita veis, componentes de robo s e de robo s de maneira fa cil e segura; 

uuu) A soluc a  o devera  permitir o uso de banco de dados em ambiente na nuvem, como por 
exemplo: Microsoft Azure, Amazon Web Services, etc; 

vvv) A C    A A A ficara  responsa vel pela entrega, instalac a  o e configurac a  o da soluc a  o de 
 PA nos ambientes tecnolo gicos: desenvolvimento, homologac  a  o e produc a  o, a serem 

disponibilizados pela CONTRATANTE, de modo a permitir o seu perfeito funcionamento; 

www) O fornecimento de infraestrutura de hardware, software ba sicos, servidor de aplicac  a  o e 

softwares de banco de dados necessa  rios para a operac a  o da soluc a o devera  sera  
provido pela CONTRATANTE; 

xxx) A C    A A A deve fornecer, em tempo ha bil de implementac a  o, todas as informac o  es 

sobre a infraestrutura necessa ria a ser disponibilizada pela CONTRATANTE para a 
instalac a  o e configurac a  o da soluc a  o; 

yyy)  s ambientes instalados e configurados devera  o ser integrados ao Active Directory (AD) da 

CONTRATANTE; 

zzz) A licenc a devera  ser instalada e configurada nos ambientes de desenvolvimento, 
homologac a  o e produc a o com acompanhamento da atividade pela equipe te  cnica da 
CONTRATANTE; 
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aaaa)  evera  ser fornecida documentac  a  o comprobato ria do direito de utilizac a  o da Soluc a  o; 

bbbb) Apo  s a finalizac  a  o das atividades previstas nesta fase, a C    A A A emitira  o Termo 

de Aceite da Implementac  a  o contendo as atividades executadas para avaliac  a  o e 
aprovac a  o da CONTRATANTE. 

10.8 Portal de permissionamento e auditoria de acessos para agentes robóticos (ITEM 4) do 
Grupo II 

10.8.1 Deverá possuir integração nativa com a plataforma de automação dos itens 1, 2 e 3, sendo 
obrigatória a comprovação da integração por meio de declaração do fabricante; 

10.8.2 Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle dos agentes robóticos: 

Item Quantidade 

Equipamentos ativos de conectividade de rede LAN e WAN 50 

Servidores Linux/Windows 50 

Instâncias de banco de dados 6 

Jump Server 1 

Elevação de Privilégio (Desktop) 10 

Usuários com acesso à dispositivos geridos pela solução 10 

Sessões Concorrentes 5 

10.8.3 Appliance Virtual 

a) Deve ser suportado nas Plataformas VMware vSphere 5.5 ou superior; 

b) Os usuários geridos pela solução poderão estar conectados simultaneamente; 

c) Armazenamento seguro e controle de credenciais não pessoais e privilegiadas em Servidores 
Linux/Unix, Windows (Incluindo contas de serviço como COM+ e IIS), Sistemas, Aplicações 
Web, Bancos de Dados, Estações de Trabalho e Dispositivos de Rede, totalizando 10 usuários 
ou 500 dispositivos; 

d) Prover autenticação transparente no sistema-alvo ou dispositivo de rede. A solução deve 
iniciar uma sessão injetando diretamente as credenciais na tela de login e servindo como um 
proxy para a sessão entre o usuário e o sistema-alvo, de forma que a senha não seja exposta 
ao solicitante do acesso; 

e) Eliminar credenciais inseridas em códigos-fonte, scripts e arquivos de configuração, fazendo 
com que as senhas passem a ser gerenciadas pela solução e invisíveis aos desenvolvedores e 
equipe de suporte de TI; 

f) Gerar vídeos ou logs de textos das sessões realizadas através da solução, armazenados em 
repositório seguro, criptografado e protegido contra qualquer alteração que comprometa a 
integridade dessas evidências; 

10.8.4 Especificação Técnica 

a) Gerenciar todo o ambiente sem a necessidade de instalação de agentes ou qualquer software 
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nos sistemas-alvos ou dispositivos de rede; 

b) Gerar vídeos ou logs de textos das sessões realizadas através da solução, armazenados em 
repositório seguro, criptografado e protegido contra qualquer alteração que comprometa a 
integridade dessas evidências; 

c) Geração automática de senhas de alta complexidade de acordo com as regras de cada 
tecnologia e Política de Segurança da empresa; 

d) Realizar a troca automática das senhas, em horário programado, após terem sido liberadas 
para uso ou por vencimento de prazo; 

e) Possibilidade de gerenciar senhas privilegiadas em aplicações e integração com sistemas 
legado; 

f) Oferecer interface com visão personalizada exclusiva para Auditorias e Órgãos Reguladores, 
contendo os dispositivos e credenciais gerenciadas pela solução; 

g) Prover área de transferência segura, de forma que o solicitante possa visualizar a senha ou 
copiá-la para a tela de login do sistema-alvo; 

h) Liberação ou revogação de todos os acessos de uma determinada credencial de maneira 
automatizada e imediata; 

i) Provisionamento de usuários locais em servidores Linux/Unix, Windows ou dispositivos de 
rede; 

j) Notificar via e-mail ou SMS, novas solicitações de aprovação de acesso aos respectivos 
responsáveis pelas credenciais; 

k) Permitir o monitoramento on-line do uso das contas e desligamento da sessão; 

l) Apresentar o recurso "break glass" para acesso de emergência às contas, ou seja, permitirá 
acesso a ativos protegidos de forma emergencial, sem a necessidade de aprovação prévia em 
contas no qual o usuário não teria acesso, sem perda de rastreabilidade; 

m) Oferecer a funcionalidade de "Discovery" para realizar busca de novos servidores, elementos 
de rede e bancos de dados, sendo capaz de levantar automaticamente as contas criadas 
nesses novos dispositivos e certificados; 

n) Possibilidade de bloqueio de comandos específicos, com opção de interromper a sessão caso 
o usuário execute um comando indevido; 

o) Buscar por comandos específicos executados pelo usuário através de linha de comando em 
logs ou sessões gravadas; 

p) Configuração de alertas imediatos quando realizados determinados comandos por usuários 
privilegiado; 

q) Possibilidade de geração de relatórios baseados nos logs e exportá-los para arquivos em 
formato ".csv"; 

r) A funcionalidade deve permitir que o administrador configure a comunicação com aplicações 
de terceiros utilizando scripts, macros, chamadas executáveis, linguagens de programação 
diversas e aceite protocolos variados incluindo, no mínimo, WMI, SSH, API REST 
HTTP/HTTPS; 

s) Caso seja necessária alguma integração com aplicações legadas e/ou integrações com o 
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ambiente interno, o mesmo deverá ser customizado e desenvolvido pelo fabricante; 

t) A solução deve possuir ferramenta de monitoração própria para que seja possível especificar 
limiares (threasholds) referente ao uso de memória, CPU, disco e banco de dados, por 
exemplo; 

u) A solução deve possuir função de monitoramento e análise de comportamento para os 
sistemas e/ou dispositivos que contemplem, no mínimo, as especificações técnicas do parque 
computacional da CONTRATANTE; 

v) Extrair informações do servidor localizado nos Data Centers remotos caso seja necessário 
restaurar todas as configurações e os dados da solução de cofre de senhas; 

w) Possuir mecanismo para exportar arquivo com as últimas senhas para repositório remoto, de 
forma criptografada e protegida por senha de dupla custódia para recuperações de senhas no 
caso de falha total da solução; 

x) No caso de falha de um dos servidores do cluster de cofre de senhas de alta disponibilidade 
local, cada um dos servidores deve tratar todas as requisições de acesso, sem nenhum 
prejuízo no desempenho ou nas funcionalidades; 

y) Alterações realizadas no cluster de cofre de senhas de alta disponibilidade local devem ser 
automaticamente replicadas para os outros servidores de redundância, de forma assíncrona ou 
síncrona e com delay máximo de 50ms; 

z) Utilizar tecnologia de restrição e autenticação que inclua Assinatura Digital (Hash), Path e 
endereço IP do host ou conjunto de hosts a serem acessados pela solução; 

aa) Possibilidade de comunicação com os serviços de diretório via protocolo LDAPS; 

bb) Implementar a especificação IETF RFC 2460; 

cc) Suportar sincronização do relógio interno via protocolo NTP e atualização automática do 
horário de verão com suporte e customização local; 

dd) Controlar a elevação de privilégio em estações de trabalho (endpoints), a fim de executar 
aplicações autorizadas que necessitem deste privilégio  “ un As” ; 

ee) Possibilidade de mapear compartilhamentos de rede com um usuário administrador, diferente 
do usuário logado na máquina  “Mapear como” ; 

ff) Possibilidade de validação do acesso ao cofre apenas usuários com agente instalado no 
desktop para garantir e restringir o acesso de máquinas externas; 

gg) Caso seja separado em componentes, nenhum deles deve conter senhas em texto claro 
para autenticação; 

hh) Gerenciar chaves SSH e fazer Scan de servidores Linux e identificação e publicação de 
chaves SSH; 

ii) Liberação de acesso para execução de tarefas específicas em plataforma SSH e TELNET; 

jj)  anto appliances quanto sistemas operacionais devem ser “hardenizados” e protegidos com 
firewall interno e detecção de intrusão. 

10.8.5 Gestão de Usuários e Perfis 

a) Cadastro de usuários com informações de nome, e-mail e departamento no mínimo; 
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b) Cadastro de perfis de usuários; 

c) Segregação de funções por perfis de acesso; 

d) Flexibilidade para criação de quaisquer perfis novos, com diversas combinações de telas e 
funcionalidades de acordo com a necessidade do negócio sem intervenção do fornecedor; 

e) Importação automática de contas de usuários do AD; 

f) Importação automática de contas de usuários do LDAP; 

g) Gerenciamento de Grupos e Perfis de acesso integrados aos grupos de AD. 

10.8.6 Autenticação de Usuários 

a) Autenticação local através de usuários e senha; 

b) Autenticação centralizada integrada com LDAP, LDAPS para MS AD com múltiplos DCS; 

c) Autenticação centralizada integrada com TACACS; 

d) Autenticação centralizada integrada com RADIUS; 

e) Autenticação centralizada integrada com autenticação por certificado digital pessoal para 
usuários e administradores; 

f) Duplo fator de autenticação nativo para acesso web ou através de client; 

g) Gestão de autenticação com múltiplos autenticadores simultaneamente. 

10.8.7 Cadastro de Ativos 

a) Cadastro de equipamentos parametrizado manualmente; 

b) Atributos como Marca, Modelo, Fabricante, Localidade, Grupo abertos para configuração do 
administrador da ferramenta independente do fabricante; 

c) Cofre de Credenciais; 

d) Sistema seguro de armazenamento de credenciais e senhas; 

e) Armazenamento de senhas criptografadas com padrões de criptografias fortes como AES 256 
ou superior; 

f) Consolidação periódica de senhas para identificar senhas que foram alterados em sistema 
gerenciados; 

g) Envio de alerta por SIEM de senhas que não estejam iguais ao cofre. 

10.8.8 Cofre de Informações privilegiadas 

a) Armazenamento de certificados digitais; 

b) Armazenamento de senhas pessoais; 

c) Alerta de vencimento de informações armazenadas; 

d) Logs de alteração de informações privilegiadas; 

e) Permissão para compartilhamento de informações com outros usuários. 

10.8.9 Gravação de logs (Vídeos e Comandos) 

a) Gravação de Vídeo das sessões realizadas através de webproxy ou proxy transparente em 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   77 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

formato otimizado; 

b) Gravação de comandos digitados em ambientes RDP e SSH; 

c) Oferecer opção de assistir o vídeo de uma sessão realizada diretamente na solução, sem 
necessidade de converter em formato de vídeo ou realizar download; 

d) Exportação de sessão em formato vídeo; 

e) Busca de registro de sessão por usuário, sistema alvo, ip alvo, data e hora; 

f) Busca por comandos e entradas de teclado digitados em plataforma Linux; 

g) Busca de comandos e entradas de teclado em plataforma Windows; 

h) Gravação de Logs de Input e Output de comandos; 

i) Sem necessidade de agentes locais para gravação de sessão; 

j) Armazenamento e consulta de logs que forneçam ao menos, as seguintes informações: 

I. Identificação do usuário que realizou determinado acesso a um dispositivo; 

II. Identificação de quem aprovou o acesso do usuário; 

III. Data e hora do acesso realizado e das ações que o usuário realizou no dispositivo remoto. 

IV. Prover, ao menos, os seguintes filtros para a recuperação de logs:Usuário; Sistema-alvo 
acessado, Tipo de atividade, Intervalo de tempo (data/hora/minuto inicial e final); 

V. Permitir o acompanhamento on-line de sessões remotas pelo administrador e desligamento 
da sessão remotamente. 

10.8.10 Bloqueio de Comandos e Controle de Privilégios 

a) Bloqueio ou alerta de comandos com alertas, interrupção de sessão ou apenas o registro de 
execução - Baseado em blacklist; 

b) Possibilidade de bloqueio e auditoria de comandos específicos; 

c) Buscar por comandos específicos executados pelo usuário através de linha de comando em 
logs ou sessões gravadas; 

d) Configuração de alertas imediatos quando realizados determinados comandos por usuários 
privilegiados; 

e) Marcação de pontuação de comandos de acordo com nível de risco de cada comando. 

10.8.11 Rotação de senhas 

a) Troca automática de senhas para Servidores (Unix, Linux, Windows), Bancos de Dados (MS 
SQL, ORACLE, MYSQL, PostgreSQL), Aplicações Web, Dispositivos de Rede, Mainframe; 

b) Geração automática de senhas de força/complexidade de acordo com as regras de cada 
tecnologia e Política de Segurança da empresa; 

c) Flexibilidade para configuração de força de senha gerada; 

d) Realizar a troca automática das senhas, em horário programado, após terem sido liberadas 
para uso ou por vencimento de prazo; 

e) Possibilidade de gerenciar senhas privilegiadas em aplicações e integração com sistemas 
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legado; 

f) Armazenamento de histórico de senhas por equipamento; 

g) Registro de troca executadas; 

h) Relatório de acompanhamento de trocas; 

i) Relatório de erros de trocas; 

j) Alertas de falha ou sucesso de trocas; 

k) Possibilidade de reconfiguração de scripts de troca por configuração; 

l) Configuração de políticas de trocas de senhas com agendamento programado ou por 
ocorrências de eventos com especificação de parâmetros de prazo para a troca; 

m) Disponibilizar os Templates de troca de senha de forma que possam ser abertos, editáveis e 
auditáveis; 

n) Templates com linguagem acessível e fácil interpretação; 

o) Fluxo de aprovação de alteração de Template para evitar fraudes; 

p) Rastreabilidade de Alteração de Template; 

q) Troca de senhas em aplicações HTTP/HTTPS com templates. 

10.8.12 Análise de Comportamento 

a) Análise de sessão de usuário baseado em histórico de comportamento. Análise mínima das 
variáveis de estações origem, estações destino, credenciais, horários, duração de sessão; 

b) Identificação de comportamento diferenciados com alertas de anormalidade em relatórios em 
tela ou alertas para SIEM/SYSLOG; 

c) Análise de sessão de usuários com pontuação de comando críticos com alertas de 
anormalidade em relatórios em tela ou alertas para SIEM/SYSLOG; 

d) Dashboards gráficos com informações sobre riscos e ameaças. 

10.8.13 Dashboards e Relatórios 

a) Relatórios de operação com lista e usuários cadastrados, equipamentos cadastros, credenciais 
cadastradas; 

b) Relatórios PCI; 

c) Relatórios de Gestão de Evidências; 

d) Relatórios de Auditoria; 

e) Relatórios de Alertas; 

f) Exportação para Excel (.csv); 

g) Dashboard de utilização; 

h) Dashboard de conexões; 

i) Dashboard de utilização de sessões; 

j) Dashboard de sessão; 
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k) Dashboard de usuário; 

l) Dashboard de servidor; 

m) DashBoard de estação de acesso. 

10.8.14 Controle de Elevação de Privilégios em Endpoint 

a) Para plataforma Windows possui a possibilidade de um agente local capaz de iniciar 
aplicações injetando credenciais automaticamente; 

b) Possibilidade de validação do acesso ao cofre apenas usuários com agente instalado no 
desktop para garantir e restringir o acesso de máquinas externas; 

c) Permite a função e “ un As” para elevação de privilégio para executar aplicações que 
requerem privilégios; 

d) Mapeamento de compartilhamento de rede com usuário diferente do usuário logado na 
máquina  “Mapear como” ; 

e) As aplicações fazem parte da lista de uma lista autorizada; 

f) Este tipo de acesso não revela senha ao usuário; 

g) Não faz a gravação de sessão; 

h) Faz a gravação de logs no cofre. 

10.8.15 Central Gerenciamento 

a) Console central de gerenciamento de aplicação com capacidade para: 

I. Criação de usuários; 

II. Busca de sessão gravada; 

III. Busca de Consulta de senhas; 

IV. Gestão de políticas de acesso centralizadas; 

V. Cadastro de dispositivos centralizados. 

10.8.16 Ambiente de instalação 

a) A solução deve ser baseada em appliance virtual ou físico, atendendo as seguintes 
especificações: 

I. Caso o banco de dados e/ou Sistema Operacional utilizado seja de terceiros (exemplo: 
ORACLE/SQL ou Windows), a solução deverá ser entregue com licenças de software e 
garantia que a compatibilize com a solução; 

II. Para o caso acima, a empresa contratada deverá prestar suporte também dos componentes 
adicionais a serem entregues, diretamente ou por subcontratação, sem custos adicionais 
para a CONTRATANTE; 

III. Não haver necessidade de utilização de ferramentas de terceiros para completar a solução, 
ou seja, um fabricante único que atenda todas as necessidades de um Cofre de Senhas. 

10.8.17 Da Arquitetura de Implantação da Solução 

a) A solução deve ser licenciada e implantada de modo a atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos de arquitetura: Ser instalada em 02 ambientes; 
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b) Para as soluções ofertadas em virtual appliance, os recursos de hardware serão fornecidos 
pela CONTRATANTE; 

c) Para que a solução continue funcionando localmente mesmo com a falha de um nó de cada 
elemento, em cada um dos 02 ambientes, no mínimo os seguintes elementos devem ser 
instalados em regime de alta disponibilidade: 

I. Ativo-Ativo 

d) O modelo mínimo de funcionamento e tolerância a falhas a ser implantado é: 

I. Site principal: Ativo; 

II. Site secundário: Ativo 

e) O acesso primário (em situação normal) dos usuários à solução deve ser sempre via os 
elementos instalados em sua rede local; 

f) CONTRATADA, no quantitativo necessário para atender aos requisitos de arquitetura e alta 
disponibilidade apresentados, com todas as licenças válidas, com garantia igual ao do objeto 
desta contratação e sem custos adicionais para a CONTRATANTE. 

10.9 Serviços técnicos especializados para os itens de 1, 2 e 3 (ITEM 5) 

10.9.1 O servic o de consultoria para implantac  a  o de soluc a  o e introduc a o de metodologia de 
excele ncia em automac a  o de processos com RPA compreende todas as atividades 
necessa rias para introduc a o de metodologia de excele  ncia em automac a  o de processos, 
compreendendo, mas na o limitadas a: 

a) Apoio na definic a  o dos objetivos estrate gicos da robotizac a  o, de forma que estejam alinhados 
aos ob etivos e estrate  gias da pro  pria Organizac a  o e da Central de Servic  os compartilhados; 

Identificac a o, acompanhamento e mitigac a  o de riscos ou potencializac  a  o de oportunidades na 
construc a  o de soluc o es robotizac a  o com base em boas pra  ticas de mercado e na expertise 

dos consultores; 

b) Apoio na definic  a o e implementac a o de procedimentos e metodologias que assegurem a 
continuidade da robotizac a  o; 

c) Apoiar na definic  a  o e implementac a  o de procedimentos de governanc a e de mecanismos para 
assegurar a qualidade das automac  o  es por robotizac a o; 

d) Apoiar na definic a  o de os controles para assegurar o uso das melhores pra ticas; 

e) Apoiar na definic  a  o e implementac a  o de modelo de operac  a o que assegure a manutenc  a o e 
suporte aos robo s; 

f) Acompanhar a execuc  a o do Plano de Robotizac  a o, avaliando os indicadores definidos e o 
atingimento das metas estabelecidas; 

g) Aferir a adere ncia dos processos de robotizac  a  o aos procedimentos e metodologias definidos, 
propondo ac o  es de adequac a  o quando necessa rias; 

h) Elaborar a documentac  a  o necessa ria, conforme determinado a partir do desenho de processo 
de gesta o de demandas de automac a  o. 

10.9.2 O Servic o especializado de consultoria na soluc  a  o de RPA e desenvolvimento de automac  o  es, 
compreende a consultoria na metodologia de automac  a o, bem como consultoria para 
automac o  es na soluc a  o de RPA, incluindo o desenvolvimento e a documentac  a  o de 
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automac o  es na soluc a o de RPA. Contemplando, mas na o esta  restrito a: 

a) Identificac a o, sinalizac a  o, acompanhamento e mitigac a  o de riscos ou potencializac  a  o de 
oportunidades na robotizac a  o; 

b) Apoio a  Contratante nas simulac o  es de utilizac a  o do robo ; 

c) Realizac a  o de operac a  o assistida do robo ; 

d) Realizac a  o dos ajustes identificados durante operac a  o assistida do robo ; 

e) Definic a  o e implementac a  o de me tricas de qualidade para os robo s; 

f) Realizac a  o de transic a  o do robo   para a equipe de sustentac a  o; 

g) Realizac a  o de passagem de conhecimento; 

h) Desenvolver, implementar, realizar atualizac o  es e realizar a gesta o nos scripts de automac  a o; 

i) Prestar apoio ao desenvolvimento, implementac  a  o, atualizac a  o e gesta o de scripts de 
automac a  o; 

j) Elaborar e/ou atualizar documentac a  o de todos os artefatos ligados a automac  a  o de scripts; 

k) Realizar manutenc a  o preventiva e evolutiva dos artefatos ligados a automac  a  o de scripts; 

l) Realizar e apoiar no detalhamento do processo, compreendendo: levantamento de todas as 
atividades, regras, dados e outras informac  o es necessa rias para a identificac a  o do escopo da 
robotizac a  o e possi veis riscos; 

m) Realizar e apoiar no teste da robotizac  a  o: desenhar planos de testes, acompanhar os testes, e 
realizar os ajustes identificados; 

n) Realizar e apoiar na implantac  a o em produc a  o, bem como acompanhamento da execuc a o do 
processo de forma automatizada no ambiente de produc  a  o e o suporte te cnico do processo 
automatizado no período da contratac a o ou de garantia de servic os; 

o) Apoiar na definic a  o de estrate gias para ampliar a efetividade da robotizac a  o; 

p)  razer melhores pra ticas e tende  ncias de mercado voltadas a   robotizac a  o; 

q) Contribuir proativamente identificando e apresentando proposic  o es de melhorias e/ou novas 
demandas relacionadas a  robotizac a  o; 

r) Planejamento e execuc  a  o de ac o  es de melhorias ou redesenho da arquitetura de robo  s, 
integrac o  es, customizac o  es, relato rios e paine is, visando flexibilidade e adequac  a  o a novos 
requerimentos e exige ncias de nego cio; 

s) Apoiar na definic  a  o e implementac a  o de procedimentos de governanc a e de mecanismos para 
assegurar a qualidade das automac  o  es por robotizac a o; 

t) Apoiar na definic a  o de os controles para assegurar o uso das melhores pra ticas; 

u) Apoiar na definic  a  o e implementac a  o de modelo de operac  a o que assegure a manutenc  a o e 
suporte aos robo s; 

v) Apoiar na resoluc a  o de incidentes, atuando na ana  lise de causa raiz, post-mortem e na 
soluc a o do problema em si; 

w) Apoiar na sustentac a  o e manutenc a o das automac o  es de processos desenvolvidas pela 
Contratada e das automac o  es desenvolvidas pela equipe interna da Contratante; 
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x) Elaborar e atualizar a documentac  a  o necessa ria; 

10.10 Serviços técnicos especializados para instalação e configuração de portal de 
permissionamento e auditoria de acessos para agentes robóticos. (ITEM 6) 

10.10.1 Serão fornecidas horas de serviço para a atividade abaixo: 

a) Implementação da solução no ambiente da contratante; 

b) Instalação e configuração da Solução contratada; 

c) Instalar atualizações e patch’s de segurança; 

d) Configuração e Operação e utilização da solução; 

e) Configuração de Acesso remoto a dispositivos autorizados; 

f) Requisição de acessos privilegiados; 

g) Geração de Vídeos, Logs e Relatórios das sessões realizadas; 

h) Implementar a cerimonia de chave mestra; 

i) Configurar Alteração automática de senhas; 

j) Adicionar ativos / usuários para serem controlados pela solução; 

k) Configurar backup e restore da solução e seus respectivos dados; 

l) Passagem de conhecimento da solução instalada e configurada; 

m) Teste de funcionalizadades da solução contratada; 

n) Documentação do ambiente instalado e configurado; 

10.11 Especificação de Serviços 

a) Oferecer Suporte (24x7x365) 

b)  ferecer operação assistida, incluindo “ a  one” com o fabricante; 

c) Suporte em todos os níveis a partir de centrais de atendimento no Brasil. 

11. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

11.1 Os serviços de implantação/instalação do Software serão solicitados por meio de AUTORIZAÇÕES-
ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO, assim definido como documento utilizado pela 
Administração para a solicitação, acompanhamento e controle dos itens relativos à execução do 
contrato, possibilitando a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado; 

11.2 A Autorização-Ordem de Compra/Fornecimento deverá definir e especificar os serviços a serem 
realizados, o prazo de entrega, endereço de entrega, responsável pela solicitação do serviço, preço 
unitário e total 

11.3 A Contratada deverá promover a instalação do objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o 
recebimento da Ordem, os quais serão solicitados gradativamente; 

11.4 O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal e 
justificada da contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da Administração Contratante; 

11.5 Para implantação dos itens constantes no Item 10 e Anexo I, a Contratada deverá apresentar, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato, um cronograma de 
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instalação dos mesmos – Plano de Projeto, a ser elaborado em conjunto com os técnicos do 
PRODAP, bem como com os servidores da Contratante; 

11.6 O objeto será recebido de acordo com as especificações, características e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência; 

11.7 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, o objeto 
deste Termo será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e 
quantidades; 

b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, 
após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

11.8 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido 
pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias; 

11.9 No caso de constatação de inconformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total 
da(s) pendência(s); 

11.10 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional 
da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

12. ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

12.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, tão logo seja firmado Contrato, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega e instalação dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados; 

12.2 O representante indicado no item acima atuará como Fiscal do Contrato e deverá ter condições 
técnicas para o exercício de tais funções; 

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante designado pela 
contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes; 

12.4 Ao Gestor caberá atuar orientando, fiscalizando e intervindo no interesse da Administração, a fim de 
garantir o exato cumprimento das cláusulas e condições pactuadas entre as partes, podendo–se 
destacar: 

a) Zelar para que o objeto da contratação seja fielmente executado conforme o ajustado no 
Contrato; 

b) Anotar em documento próprio as ocorrências; 

c) Determinar a correção de falhas ou defeitos; 

d) Verificar a necessidade de aplicação das sanções administrativas, e; 

e) Encaminhar a Autoridade superior as providências cuja aplicação ultrapasse o seu nível de 
competência. 

12.5 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
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prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Notas Fiscais referentes aos 
serviços entregues e atestados pela Contratante, através da emissão de termos de aceite; 

13.2 O pagamento será de acordo com a demanda efetivamente executada, após as Notas Fiscais 
serem aceitas a atestadas pelo funcionário da Contratante, designado como Gestor do Contrato; 

13.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entregue e aceito definitivamente a 
totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 
financeiros; 

13.4 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) 
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(s) 
dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 
Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, 
conforme disposto o art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual n.º 1.278, de 
17 de fevereiro de 2011; 

13.5 O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na entidade 
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, 
assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito; 

13.6 A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 
fornecimento do objeto; 

13.7 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto 
gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

13.8 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação das seguintes fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo:  

      EM = Encargos moratórios;  

      N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

      VP = Valor da parcela a ser paga;  

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

      I= (TX/100)/360  

      I= (6/100)/360 = 0,00016438 

            TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

14. TERMO DE CONTRATO 

14.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão participante 
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deste certame, será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e ocorrerá no momento 
em que surgir a necessidade de realização dos serviços, bem como quando conveniente e oportuno 
à Administração Contratante; 

14.2 A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e 
retirada da respectiva Nota de Empenho deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 
(uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração; 

14.3 A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na 
inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a contratada à aplicação das sanções 
legalmente previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

14.4 A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de 
assinatura do respectivo contrato; 

14.5 Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância 
ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua 
minuta, em expressão e substância; 

14.6 Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada obriga-se a 
realizar o objeto conforme especificações e condições contidas neste instrumento, em seus anexos 
e também na proposta apresentada; 

14.7 O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial do Estado, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado conforme o 
disposto no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato a ser firmado com a empresa adjudicada no certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inc. II art. 57 da Lei 8.666/93, com 
vistas a garantir a manutenção dos serviços contratados. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 Atender todas as condições e prazos previstos neste Termo de Referência e Anexos; 

16.2 Designar preposto, aceito pela Contratante, para representá-la durante a vigência do Contrato; 

16.3 Manter durante a execução do Contrato, as mesmas condições fiscais e técnicas, quando da 
licitação; 

16.4 Fornecer as especificações técnicas do software a ser instalado, incluindo treinamento 
operacional técnico para servidor(es) do CONTRATANTE; 

16.5 Obter, quando necessário, todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução 
dos serviços contratados, arcando com o ônus dos emolumentos previstos em lei; 

16.6 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto aos 
serviços contratados; 

16.7 Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
independentemente de solicitação; 

16.8 Informar ao Contratante sempre que houver qualquer alteração no software que influencie a 
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operacionalização do mesmo; 

16.9 Arcar com todos os custos de manutenção; 

16.10 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados em função de ação ou omissão de 
empregado seu, durante a execução de serviços; 

16.11 Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
tributários, sociais de acidente de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidirem ou 
que venha incidir sobre o(s) objeto(s) do Contrato; 

16.12 Apresentar relatório de serviço para cada atendimento, hora do início e término do atendimento, 
nome e matrícula do servidor que recebeu, defeito apresentado, providências adotadas e ainda 
quaisquer outras anotações pertinentes, necessárias; 

16.13 Após a execução do serviço e homologação cabível, a Contratada deverá apresentar a(s) 
nota(s) fiscal (ais), em 02 (duas) vias, para a liquidação e pagamento da despesa, por parte da 
Contratante; 

16.14 Ficará a cargo da contratada, a implantação (instalação) de equipamentos e acessórios, a mão 
de obra especializada e o fornecimento, aplicação e substituição parcial e/ou total de peças e 
equipamentos, quando da execução dos serviços. 

17. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de seus                                                                                                                                                                                                                                                                                          
executores centrais e regionais; 

17.2 Informar a necessidade de alteração, inclusão ou substituição de unidade de atendimento, em 
razão de transferência dos órgãos ou mudanças de endereços; 

17.3 Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço; 

17.4 Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondente aos serviços 
efetivamente prestados; 

17.5 Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições/irregularidades no 
software, fixando prazo para a sua correção; 

17.6 Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no Contrato e de acordo 
com as normas orçamentárias; 

17.7 Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela Contratada, a 
compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas; 

17.8 Requerer a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que julgar inadequado 
para a execução dos serviços; 

17.9 Designar o(s) servidor(es), bem como os seus suplentes como responsáveis pelo 
acompanhamento, fiscalização e outros procedimentos inerentes aos serviços a serem prestados 
pela Contratada; 

17.10 Informar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, outras providências necessárias ao 
bom andamento dos serviços, sem prejuízo das já descritas no presente termo de Referência. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

18.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10.520/2002 e na Lei n.º 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   87 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

8.666/93, a licitante e/ou a contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou 
retirar a nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 

18.2 Para fins do Capítulo II-B, o qual elenca os seguintes artigos 337-E, 337-F, 337-G. 337-H, 337-I, 
337-J, 337-K, 337-L, 337-M, 337-N, 337-O, 337-P, estes terão aplicação imediata em virtude do 
disposto do art. 194 da Lei no 14.133/2021; 

18.3 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

c) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
2 (dois) anos; 

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
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18.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, as empresas e 
os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

18.5 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

18.6 A ato configurado como de corrupção, a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, o procedimento previsto na Lei n.º 
8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

18.7 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 
ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

18.8 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 
competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o 
grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 
irregularidades constatadas; 

18.9 As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

19. DA ESTIMATIVA DE CUSTO 

A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ xxxxx (xxxxx) conforme se extrai 
da pesquisa de mercado elaborada pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP, ratificada 
pela Subcoordenadoria de Precificação desta Central, que indicou a média dos preços praticados entre os 
fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

Macapá-AP, 18 de junho de 2021. 

Alex Rogério de Almeida Fernandes 
Responsável pela elaboração deste Termo 

Gerente de Sistemas (GESIST – Gerência de Sistemas) 

 
Kelly do Rosário Lima 

Coordenadora de SRP/CLC/PGE 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES REF. QTD 

1 
SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE ELASTICSEACH NA 
MODALIDADE ENTERPRISE, COM SUPORTE 24X7X365, 
PELO PERÍODO DE 12MESES. 

UND 10 

2 
SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SERVIDOR PARA 
AUTOMAÇÃO DE FLUXOS PELO PERÍODO DE 36 MESES  

UND 1 

3 

SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE EXPANSÃO DA CAPACIDADE 
DE  
PROCESSAMENTO DE SERVIDOR PARA AUTOMAÇÃO DE 
PELO PERÍODO DE 36 MESES 

UND 2 

4 
SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE PACOTE DE DADOS PARA 
ENRIQUECIMENTO DE ANÁLISE GEOESPACIAIS PELO 
PERÍODO DE 36 MESES 

UND 2 

5 
LICENÇA DO TIPO SUBSCRIÇÃO DO DESENVOLVEDOR DE 
PROCESSO DE AUTOMAÇÃO ROBÓTICA 

UND 10 

6 
LICENÇA DO TIPO SUBSCRIÇÃO DO EXECUTOR DE 
PROCESSO DE AUTOMAÇÃO ROBÓTICA  

UND 6 

7 
SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA USUÁRIO FINAL PARA CRIAÇÃO 
DE FLUXOS SEM A NECESSIDADE DE PROGRAMAÇÃO 
PELO PERÍODO DE 36 MESES 

UND 5 

8 
LICENÇA DO TIPO SUBSCRIÇÃO DO ORQUESTRADOR DE 
PROCESSO DE AUTOMAÇÃO ROBÓTICA 

UND 1 

9 
LICENÇA DO PORTAL DE PERMISSIONAMENTO E 
AUDITORIA DE ACESSOS PARA AGENTES ROBÓTICOS 

UND 2 

10 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS ITENS DE 
1 A 5 - GRUPO 1 

HOMEM HORA 2.000 

11 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OS ITENS DE 1 A 3 - GRUPO 2 HOMEM HORA 1.000 

12 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO 
E CONFIGURAÇÃO DE PORTAL DE PERMISSIONAMENTO E 
AUDITORIA DE ACESSOS PARA AGENTES ROBÓTICOS 

HOMEM HORA 200 

Macapá-AP, 18 de junho de 2021. 
 

Alex Rogério de Almeida Fernandes 

Responsável pela elaboração deste Termo 

Gerente de Sistemas (GESIST – Gerência de Sistemas) 

 

Kelly do Rosário Lima 

Coordenadora de SRP/CLC/PGE 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, nos termos da Lei n.º 10.520/2002. 

Rodrigo Marques Pimentel 

Procurador Chefe da Central de Licitações e Contratos 
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ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA 

 

À PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 
Central de Licitações e Contratos - CLC/PGE 
Ilmo. Senhor (a) Pregoeiro (a) da CLC/PGE 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280. Macapá/AP. 
 

Razão Social da licitante:________________________________________________, inscrita no 
CNPJ (MF) n.° ________________________ e inscrição estadual n.° _________________________, 
estabelecida no (a)________________________________________ (Rua, avenida, n.°, Bairro, CEP, 
Telefone, e-mail), apresenta proposta para o Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Solução de Subscrição de Suporte de Elasticsearch, Licenças do 
Tipo Subscrição de Plataforma de Automação de Processos Analíticos, Plataforma de Automação 
Robótica, Portal de Permissionamento de Agentes Robóticos, Serviços Técnicos Especializados para 
Novas Implementações, Consultoria, Customizações, Integração das Plataformas e Treinamento, que 
compreende o serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados 
dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura 
para autenticação de cidadãos, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia 
da Informação - PRODAP, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o presente Edital do Pregão Eletrônico n.° ____/2021-CLC/PGE. 

Lote __ 

Item Descrição Quantidade Unidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

      

Valor Total da Proposta: R$_____________, ______(por extenso) 

Obs.: Para a elaboração da proposta a empresa licitante deverá descrever os itens ofertados 
observando todas as exigências constantes no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação. 

DADOS BANCÁRIOS: Banco: XXX                       Agência: XXX          Conta corrente: XXX             

Declaro: 

1. Que por ser de meu conhecimento, submeto-me a todas as cláusulas e condições deste Edital de Licitação 
e seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, Lei n.° 10.520/02 e suas alterações; 

2. Declara, outrossim, que o objeto ofertado, está de acordo com as especificações técnicas e quantidades 
constantes no Termo de Referência, anexo I deste Edital;  

3. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, 
encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.                   

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2021. 
 

Nome e assinatura do representante legal da licitante 
(n.° da carteira de identidade/órgão expedidor e n.° do CPF) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° ___/2021-CLC/PGE 

 

(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; n.° e cidade), por seu representante legal 

___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), 

declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), 

comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou ‘Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 

 

     (Cidade – UF), ______ de _______________ de 2021. 

 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° ___/2021-CLC/PGE 

 

(Nome da empresa), CNPJ n.° __________________sediada (Endereço completo), declara sob as penas da 

lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo 

licitatório,  ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Cidade – UF), ______ de _______________ de 2021. 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° ___/2021-CLC/PGE 

 

(nome da empresa), inscrito no CNPJ n.° _________________, por intermédio de seu representante legal, o 

(a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.° ______________ e do CPF n.° 

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

de 1993, acrescido pela Lei n.° 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.  

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2021. 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 
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ANEXO VI - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° ____/2021-CLC/PGE 

 

 

PROCESSO N.° 00015/PGE/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° ___/2021 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, inciso I e II do Decreto Estadual n.° 3.182/2016; 

 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 
01.002.322/0001-32, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.° 396, Centro, CEP: 68.900-015, na 
cidade de Macapá/AP, neste ato representado por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, 
nomeado pelo Decreto n.° ____, publicado no DOE de __/__/____, inscrito no CPF n.° ___.___.___-__, 
portador da Carteira de Identidade n.° ______ ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA 
ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto n.° ____, publicado no DOE de __/__/____, inscrito no CPF n.° 
___.___.___-__, portador da Carteira de Identidade n.° ____ ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto DIEGO 
BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto n.°. ____, publicado no DOE de __/__/____, 
inscrito no CPF n.° ___.___.___-__, portador da Carteira de Identidade n.° ____, considerando a homologação 
da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n.°. ___/____ - CLC/PGE, em __/__/____, 
constantes nos autos do processo administrativo SIGA n.° ____/____/____, RESOLVE: registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada na Ata de Registro de Preços n.° ____/____-CLC/PGE, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e nas especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições 
previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da 
Lei n.° 10.520/2002, Lei Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, Lei 
Complementar Estadual n.° 108/2018, do Decreto Federal n.° 8.538/2015, Decreto Federal n.° 10.024/2019, 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016, Decreto Estadual n.° 3.184/2016, Decreto Estadual n.° 3.313/2016, na  Lei 
n.° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como na legislação correlata e demais exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Solução de Subscrição de Suporte de Elasticsearch, Licenças do 
Tipo Subscrição de Plataforma de Automação de Processos Analíticos, Plataforma de Automação 
Robótica, Portal de Permissionamento de Agentes Robóticos, Serviços Técnicos Especializados para 
Novas Implementações, Consultoria, Customizações, Integração das Plataformas e Treinamento, que 
compreende o serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados 
dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura 
para autenticação de cidadãos, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia 
da Informação - PRODAP, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o Edital e seus anexos, independente de transcrição. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo 
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assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei n.° 8.666/93). 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:  

Lote __ 

Item Descrição Quantidade Unidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

      

VALOR TOTAL (R$)  

2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:  

1º Classificada – Empresa detentora da ARP 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço:  

Cidade: UF: CEP: 

Telefone:  

Endereço Eletrônico: 

Representante:  

RG n.°/Órgão Expedidor/UF: CPF n.°: 

2.3. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata 
pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e 
III, §2º do art.13 do Decreto Estadual n.° 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA 
(Decreto n.° 3.313/2016). 

2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, 
salvo o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.° 3.182 /2016. 

2.5. Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, os 
seguintes fornecedores: 

Ordem de 
Classificação 

Empresa Item 
Quantidade 
registrada 

VALOR EXPRESSO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

      

      

      

(...) 

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   94 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

data de sua publicação. 

3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II do art.65 da Lei n.° 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n.° 8.666/93. 

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá 
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos – Coordenadoria de Sistema de Registro 
de Preços. 

4.2. É participante o seguinte órgão: 

4.2.1. Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. Nos termos do art. 24 do Decreto n.° 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.  

5.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

5.3. O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e 
Contratos – CLC/PGE e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.   

5.4. De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual n.° 3.182/2006, após autorização do órgão 
gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art. 5º do Decreto Estadual n.° 3.182/2016, 
obriga-se a: 

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação;  

6.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas;  

6.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP; 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES   

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7º do Decreto 
Estadual n.° 3.182/2016, o que se segue: 

7.1.1. Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços – ARP, inclusive de eventuais 
alterações para o correto cumprimento de suas disposições; 

7.1.2. Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento 
das obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço; 

7.1.3. Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem 
praticados; 

7.1.4. Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições 
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega, 
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de 
bem ou prestação de serviços e; 

7.1.5. Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP   

8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Referência, anexo I do 
Edital, obriga-se a: 

8.1.1. Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço 
de e-mail sempre que houver alterações destes; 

8.1.2. Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de 
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele 
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);  

8.1.3. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não 
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.° 10.520/2002 e Art. 49 do Decreto Federal n.° 10.024/2019, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de 
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA 
que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 

9.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178, da Lei 
14.133/2021.  

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em 
relação ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

9.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 9.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 
Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e 
na Lei n.° 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades. 

9.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
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de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

9.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

9.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.° 9.784/1999. 

9.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou 
da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

9.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

9.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela Lei 
n.° 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

9.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

9.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado quando: 

10.1.1. Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.2. Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável; 

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 
praticados no mercado; 

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, ou no art. 
7º da Lei n.° 10.520/2002; 

10.1.5. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

10.1.6. A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, 
conforme o disposto no § 3º do art. 13 do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.° ___/2021-CLC/PGE e as propostas, com preços, 
quantidades e especificações;  

12.2. As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

12.3. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

12.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;  

12.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.  

12.6. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem 
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ___ (___) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá-AP, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá 

 

 

 

     ________________________________________ 

                   Representante Legal da Beneficiária da ARP 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.° ___/2021 – (SIGLA DO ÓRGÃO) 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO(A) 
(INSERIR RAZÃO SOCIAL DO ÓRGÃO) E A 
EMPRESA (INSERIR RAZÃO SOCIAL), PARA 
OS FINS ABAIXO DECLARADOS. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio do(a) (INSERIR RAZÃO SOCIAL ÓRGÃO), inscrita no CNPJ (MF) n.° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, situada 
na (inserir endereço completo: Rua/Av, n.°, bairro, CEP – Cidade/UF), neste ato representado por seu (inserir 
Cargo/função do Gestor do órgão), (INSERIR NOME COMPLETO DO GESTOR), brasileiro, divorciado, 
Carteira de Identidade n.° (xxxxxx-Orgão Exp/UF), CPF (MF) n.° (xxx.xxx.xxx-xx), nomeado pelo Decreto n.° 
xxxx, de xx de xxxxxx de xxxx, publicado no DOE/AP n.° xxxx, de xx de xxxxxx de xxxxx, residente e 
domiciliado na (inserir endereço completo: Rua/Av, n.°, bairro, CEP – Cidade/UF), doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa (INSERIR RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ 
(MF) n.° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na (inserir endereço completo: Rua/Av, n.°, bairro, CEP – Cidade/UF), 
neste ato representado por (NOME COMPLETO REPRESENTANTE EM CONTRATO SOCIAL OU 
PROCURAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO), portador da Carteira de Identidade n.° (xxxxxx-Orgão 
Exp/UF) e CPF (MF) n.° (xxx.xxx.xxx-xx), doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum 
acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO em regime de execução indireta, 
mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal do Brasil de 1988; Lei n.° 10.520/2002; Lei Complementar n.° 123/2006; Lei Complementar Estadual 
n.° 108/2018; Decreto Federal n.° 8.538/2015; Decreto Federal n.° 10.024/2019 e, subsidiariamente, no que 
couber pela Lei n.° 8.666/1993 e Lei n.° 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações correlatas e demais 
exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.° xxx/xxxx-CLC/PGE e seus anexos, constantes nos 
Processos SIGA n.° xxxxx/xxx/xxxx e SIPLAG n.° xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de 
Solução de Subscrição de Suporte de Elasticsearch, Licenças do Tipo Subscrição de Plataforma de 
Automação de Processos Analíticos, Plataforma de Automação Robótica, Portal de Permissionamento 
de Agentes Robóticos, Serviços Técnicos Especializados para Novas Implementações, Consultoria, 
Customizações, Integração das Plataformas e Treinamento, que compreende o serviço de criação de 
uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o 
Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação de cidadãos, visando 
atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. 

2.2. O contrato será executado em regime de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 
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3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos 
constantes no Processo SIGA n.° xxxxx/xxx/xxxx, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Termo de Referência e apêndices; 

b) Edital de Pregão Eletrônico n.° xxx/xxxx-CLC/PGE; 

c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa; 

d) Proposta da Contradada, adjudicada e homologada; 

e) Resultado da Licitação. 

f) Ata de registro de preços 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade 
Gestora (xxxxxx); Fonte (xxxxxx); Ação: (xxxxxx) - Programa de Trabalho n.° (xxxxxxxxx) – (descrição); 
Natureza de Despesa n.° (xxxxxx) – (descrição) e Nota de Empenho n.° ______NE ____, de ___/___/____, no 
valor de R$ ________ (__________), para sua devida execução. 

4.2. O preço do objeto deste contrato foi estabelecido no valor mensal de R$________ (__________), 
perfazendo o valor total anual de R$________ (__________), que será pago de acordo com a certificação do 
serviço. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Notas Fiscais referentes aos 
serviços entregues e atestados pela Contratante, através da emissão de termos de aceite; 

5.2. O pagamento será de acordo com a demanda efetivamente executada, após as Notas Fiscais serem 
aceitas a atestadas pelo funcionário da Contratante, designado como Gestor do Contrato; 

5.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entregue e aceito definitivamente a totalidade 
do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros; 

5.4. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da Nota 
Fiscal/Fatura referente ao(s) serviço(s) regulamente prestado(s), acompanhada dos documentos de 
regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), 
conforme o disposto no Art. 29 da Lei n.° 8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso I alíneas “a” a “c”, e inciso II, do 
Decreto Estadual n.° 1.278/2011; junto ao Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificação da 
despesa executada. 

5.5. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

5.5.1. O prazo de validade; 

5.5.2. A data da emissão; 

5.5.3. Os dados do contrato e da Contratante; 

5.5.4. O período de prestação dos serviços; 

5.5.5. O valor a pagar; e 

5.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação 
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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. 

5.7. Tendo sido definidos parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão dos 
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, 
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
Contratada: 

5.7.1. Não produziu os resultados acordados; 

5.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 

5.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

5.9. Antes da emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao 
Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá para verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital por ele abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei n.° 8.666, 
de 1993. 

5.9.1. Na mesma oportunidade, a Administração realizará consulta ao SICAF, ao CADICON, do 
Tribunal de Contas da União, ou outros sistemas de cadastro de fornecedores, para identificar eventual 
proibição de contratar com o Poder Público. 

5.10. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. 

5.11. 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. 

5.12. 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. 

5.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por motivo 
de economicidade, segurança nacional ou interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 

5.13. 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. 

5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial 
a prevista no art. 31 da Lei n.° 8.212, de 1993, quando couber. 

5.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.° 
123/2006, 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, 
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de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.16. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária 
indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os 
números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

5.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

5.18. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da 
respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

5.19. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do 
objeto; 

5.20. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito 
de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

5.21. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 
seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I= (TX/100)/360   

I= (6/100)/360 = 0,00016438  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%. 

5.22. Eventuais discussões sobre condições de pagamento devem seguir as regras estabelecidas no Termo 
de Referência anexo a este Edital. 

CLÁUSULA SEXTA – CARACTERISTICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

6.1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES 

6.1.1. Os serviços serão executados de acordo com as quantidades, especificações e condições 
estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência, conforme abaixo: 

GRUPO ____ 

ITEM DESCRIÇÃO MEDIDA QUANTIDADE 

    
 

GRUPO 1 
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6.1.2. Subscrição de licenças Elasticseach na modalidade ENTERPRISE, com suporte 
24x7x365, pelo período de 12 meses (ITEM 1); 

6.1.3. Subscrição de licença de usuário final para criação de fluxos sem a necessidade de 
programação pelo período de 36 meses (ITEM 2); 

6.1.3.1. Características Gerais referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) Conectar em diversos tipos de fontes de dados, preparar e mesclar todas as 
informações, não importando a complexidade ou volumetria; 

b) Desenvolver modelos analíticos avançados em um ambiente livre de código, 
amigável e intuitivo que otimize o aprendizado e domínio da solução; 

c) Criar processos para que possa construir uma vez e reaproveita-los sempre; 

d) Inserir dados de forma nativa e direta nas plataformas de visualização como o 
Tableau, PowerBI e Qlik; 

e) Arrastar e soltar transformações e modelos previamente construídos para criar 
indicadores de qualidade de dados, limpar e padronizar os dados, mesclar e juntar fluxos de informações de 
diversas fontes, preparar e transformar dados de todos os tipos e origens, como por exemplo xls, banco de 
dados, bigdata nuvem, aplicativos, JSON e XML; 

f) Enriquecer os dados com dados demográficos, corporativos e espaciais 
diretamente da plataforma de forma nativa sem necessidade de codificação; 

g) Usar o mesmo fluxo de trabalho e a mesma interface de usuário intuitiva para 
executar e criar modelos analíticos avançados como modelos preditivos, prescritivos, forecasting e espaciais; 

h) Gerar os resultados para vários formatos – Banco de dados, Planilhas Relatórios, 
PDFs, PPTs; 

i) Facilidade na identificação da qualidade de preenchimento e distribuição dos 
dados a partir da geração automática de Profile de dados; 

j) Capacidade de executar transformações, total e/ou parcialmente, dentro da 
estrutura dos principais bancos de dados do mercado, para aproveitamento da capacidade comput1acional 
destas tecnologias e salvaguarda de investimento já feito, sem a obrigatoriedade de importação dos dados 
para camada de dados proprietária da solução; 

k) Permitir análise com base em modelos estatísticos com componentes nativos, 
sem necessidade de conhecimento de programação; 

l) Permitir a implementação integrada nativamente de modelos estatísticos 
baseados nas linguagens R, Python e Spark; 

m) Possibilitar o consumo dos fluxos de transformação através de interface visual 
com parâmetros, de forma que as saídas possam ser customizadas de acordo com a necessidade de cada 
usuário. 

6.1.3.2. Características de Conexões referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) O software deve permitir a construção de fluxos de transformação de dados sem 
necessitar de conhecimentos em linguagens de programação ou SQL; 

b) O software deve propiciar interface visual, com recurso de arrastar-e-soltar para a 
criação dos fluxos; 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   104 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

c) Deve permitir acesso nativo à bases de dados Oracle, SQL Server e Hadoop e a 
qualquer outra base através das tecnologias ODBC e OleDB; 

d) Deve permitir acesso à arquivos de dados tabulares, suportando no mínimo os 
formatos xlsx, xls, xlsm, xlsb, csv, dbf, flat, mdb, accdb, sqlite e avro; 

e) Deve permitir acesso à arquivos de dados semi-estruturadas, suportando no 
mínimo os formatos xml e json. Deve permitir a transformação destes formatos em informações estruturadas 
de forma simplificada; 

f) Deve permitir acesso à arquivos geolocalizados, suportando no mínimo os 
formatos geo, shp, tab, mid, mif e kml; 

g) Deve permitir acesso à arquivos provenientes de softwares estatísticos, 
suportando no mínimo os formatos sas7bdat e sav; 

h) Deve permitir que o acesso aos arquivos seja feito mesmo que os mesmos 
estejam dentro de um arquivo compactado formato zip ou tgz, sem a necessidade de descompactação do 
arquivo inteiro; 

i) Deve ser capaz de se conectar a fontes em nuvem como WebServices, FTP, 
Amazon S3, Google Analytics, SalesForce e Sharepoint; 

j) Deve permitir a escrita em todos os formatos mencionados, desde que a fonte 
assim permita; 

k) Deve ser capaz de se conectar à redes sociais como Twitter e Facebook; 

l) Deve ser capaz de listar o conteúdo de um diretório de arquivos mostrando os 
nomes dos arquivos e seus atributos. A mesma funcionalidade deve permitir a inclusão de subdiretórios na 
listagem. 

6.1.3.3. Características referentes a transformações de dados referentes aos itens 1 e 
2 do Grupo I 

a) Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de fórmulas 
que aceitem operadores e funções; 

b) Entre as funções nativamente suportadas é necessário que existam: funções de 
conversão de tipo de dado; funções condicionais; funções de manipulação de string, incluindo suporte a regex; 
funções matemáticas e trigonométricas; funções de tratamento de data e hora; funções financeiras e funções 
de tratamento de dados geolocalizados; 

c) Deve permitir que uma mesma fórmula seja aplicada à mais de um campo ao 
mesmo tempo, sem necessidade de que seja reescrita; 

d) Deve ser possível que a fórmula referencie valores de uma ou mais linhas 
anteriores ou posteriores, em conjunto com valores da linha corrente; 

e) Operações mais simples de limpeza de dados, como remoção de espaços em 
branco no início ou final de um campo string, trocar nulos por zero ou branco, eliminar caracteres especiais, 
eliminar letras e/ou números e mudar o campo para maiúsculas ou minúsculas não devem necessitar de 
fórmula para sua realização; 

f) Deve existir operação capaz de determinar os tipos e tamanhos de campo mais 
apropriados para cada dado, no caso de leitura de fontes sem tipificação, como csv; 

g) A solução deve possuir capacidade de filtragem de dados, para que o trabalho 
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seja feito apenas nas informações relevantes; 

h) Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das fontes 
com as opções: selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n últimos dados de lista; desprezar 
os n primeiros dados da lista; selecionar 1 a cada n dados da lista; selecionar os n% primeiros dados da lista. 
Deve ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar as opções listadas, de modo 
que se possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, por exemplo; 

i) Deve ser possível mudar os nomes, tamanhos e tipos de dados dos campos, sem 
necessitar de fórmulas; 

j) A solução deve ser capaz de exibir um perfil dos dados de forma simples e rápida, 
em qualquer parte do fluxo, com foco na qualidade dos mesmos; 

k) Deve permitir ordenação, distinção de registros exclusivos ou duplicados e 
agrupamento de dados com base em determinados valores, sem necessitar de fórmulas ou linguagem de 
código; 

l) Deve ser capaz de separar um texto de um campo em colunas ou linhas, 
indicando qual o separador, sem necessitar de fórmulas; 

m) A solução deve possuir a capacidade de transformar dados XML e JSON em 
tabelas, sem necessitar de fórmulas ou linguagem de programação; 

n) Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, 
contagem distinta, contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar no mínimo por funções numéricas, financeiras, por cadeia de caracteres e espaciais (pontos, 
polígonos), sem necessitar de fórmulas ou linguagem de código. Também deve ser capaz de calcular a média 
ponderada e o total acumulado; 

o) A solução deve permitir transformar linhas em colunas, bem como colunas em 
linhas de forma nativa; 

p) A solução deve ser capaz de renomear os campos de um conjunto de dados 
através de fórmulas ou substituindo os nomes pela primeira linha de registros do mesmo ou adicionar e 
remover prefixos/sufixos aos nomes existentes ou por uma tabela de referência de metadados; 

q) A solução deve permitir selecionar campos de uma tabela pelo tipo de dado ou 
através de fórmulas, como todos os campos de cadeia de caracteres ou indicando a posição das colunas 
esperadas; 

r) Deve ser capaz ler um objeto binário grande (Blob), como uma imagem ou mídia. 
Deve ser capaz de converter um tipo de dado para Blob e de Blob para um tipo de dado diferente. Também 
deve ser capaz de gravar cada registro Blob em seu próprio arquivo; 

s) A solução deve ter integração nativa com R, Python e Spark, permitindo a 
execução de códigos dessas linguagens dentro da própria plataforma; 

t) Deve ser capaz de codificar um texto em cadeia de caracteres no método Base64; 

u) A solução deve ter opções de sequenciamento do fluxo de transformações de 
modo a garantir, por exemplo, que a leitura de um arquivo ou tabela de dados finalize antes da escrita no 
mesmo (por exemplo, ler e escrever no mesmo arquivo); 

v) A solução deve ser capaz de limitar a quantidade de registros processados por 
minuto; 
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w) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e reutilizá-los dentro de novos 
fluxos. O encapsulamento deve oferecer opções de interface tanto de entrada quanto de saída para os fluxos 
que acessarem estes módulos; 

x) Os fluxos oriundos deste encapsulamento devem permitir pelo menos duas formas 
de execução: recebendo e processando todo o conjunto de dados de entrada simultaneamente, ou executando 
o fluxo uma vez para cada registro de entrada; 

y) Deve ser permitida a criptografia dos fluxos oriundos deste encapsulamento de 
modo a evitar que outros usuários possam ler ou editar a lógica desenvolvida, apesar de poder utilizar o fluxo; 

z) A solução deve possuir uma comunidade de usuários onde há compartilhamento 
de fluxos, ideias e documentações técnicas; 

6.1.3.4. Características referentes do fluxo de dados referentes aos itens 1 e 2 do 
Grupo I 

a) A solução deve permitir que a localização dos arquivos temporários possa ser 
especificada; 

b) Deve ser capaz de limitar e interromper o fluxo quando uma quantidade de erros 
de conversão de tipo de dados e limitar a quantidade de registros para todas as entradas de dados. Os limites 
devem ser especificados; 

c) Deve ser capaz de desabilitar todos as saídas que gravam resultados, como 
escrita em arquivos ou em tabelas de banco de dados; 

d) Deve ser capaz de interromper a execução de um fluxo após um erro, quando 
especificado; 

e) Deve fornecer informações de desempenho da execução de um fluxo, como o 
percentual do tempo consumido em cada etapa do processamento; 

f) A solução deve ser capaz de enviar um e-mail de alerta antes da execução de um 
fluxo, após a execução, após a execução com erros e após a execução sem erros, quando especificado; 

g) A solução deve ser capaz de executar um aplicativo, como uma linha de comando, 
antes da execução de um fluxo, após a execução, após a execução com erros e após a execução sem erros, 
quando especificado. 

6.1.3.5. Características referentes a transformações de dados referentes aos itens 1 e 
2 do Grupo I 

a) A solução deve ser capaz de adicionar campos de uma entrada de origem para 
cada registro de uma entrada secundária. O resultado deve ser uma junção cartesiana onde todos os registros 
são relacionados, sem necessitar de linguagem de código; 

b) Deve permitir a pesquisa de dados em uma tabela e substituir com dados 
especificados de uma tabela de referência, sem necessitar de linguagem de código; 

c) Deve ser capaz de encontrar uma correspondência entre campos oriundos de 
fontes diferentes utilizando algoritmos de aproximação, como Levenshtein e Jaro; 

d) Deve ser capaz de analisar os dados de 2 colunas de uma tabela e gerar grupos 
de associação entre os elementos (ex.: se João é amigo de Maria, e Maria é amiga de Pedro, então os 2 
fazem parte do mesmo grupo de amigos); 

e) Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dados com base no nome do campo, 
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na posição do registro ou de acordo com a definição do usuário. O resultado deve ser uma tabela com os 
dados empilhados, sem necessitar de linguagem de código. Caso os conjuntos de dados possuam alguns 
campos diferentes a solução deve preencher os dados da saída final como nulos, quando oriundos da fonte 
que não possui o campo; 

f) Deve ser capaz de combinar duas ou mais entradas de dados com base no nome 
do campo ou por posição de registro. O resultado deve ser uma saída com dados lado a lado, sem necessitar 
de linguagem de código. 

6.1.3.6. Características referentes a conexões de Banco de Dados referentes aos itens 
1 e 2 do Grupo I 

a) Para os itens abaixo, a solução deve executar todo o processamento no SGBD, 
sem a exigência de movimentação dos dados do banco de dados para um ambiente separado de 
processamento: 

I. Os fluxos deste tipo devem ser compatíveis com, no mínimo, as seguintes 
tecnologias: Hive, Impala, Spark, Amazon Redshift, Databricks, IBM Netezza, Oracle, Teradata, SAP Hana, 
Microsoft SQL Server, Microsoft Analytics Platform System, Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure 
SQL Data Warehouse, Snowflake, Pivotal Greenplum e PostgreSQL; 

II. Deve ser capaz de se conectar a uma tabela ou realizar junções de tabelas 
em interface visual e intuitiva, sem necessidade de código; 

III. Opcionalmente, deve ser capaz aceitar como entrada do fluxo de banco de 
dados um código SQL já pronto, de modo a facilitar a transição de outras ferramentas; 

IV. Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dado com base no nome ou 
posição dos campos, sem necessitar de linguagem de código; 

V. Deve ser capaz de combinar duas entradas de dados com base em campos 
comuns, sem necessitar de linguagem de código; 

VI. Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de 
fórmulas; 

VII. Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das 
fontes com as opções: selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n% primeiros dados da lista. 
Deve ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar as opções listadas, de modo 
que se possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, por exemplo; 

VIII. Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, 
contagem distinta, contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar. Também deve ser capaz de calcular a média, desvio padrão e variação. 

b) A solução deve ser capaz de mover os dados do banco de dados para um 
ambiente separado de processamento e mover dados externos para processamento no banco de dados, com 
opção de criação de tabela temporária ou não; 

c) A solução deve ser capaz de criar ou atualizar uma tabela diretamente no banco 
de dados; 

d) A solução deve ser capaz de exportar os detalhes da conexão e dados de um 
banco de dados e também deve ser capaz de se conectar ao mesmo, ambos dinamicamente. 

6.1.3.7. Características referentes a Análise Estatística, Preditiva e Descritiva 
referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 
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a) A solução deve ser capaz de executar modelos preditivos, prescritivos, de séries 
temporais, testes A/B, entre outros, sem necessitar de linguagem de código, na mesma interface e como parte 
nativa dos fluxos de transformação. A solução deve oferecer nativamente no mínimo os seguintes algoritmos 
para utilização em modelos: 

I. Testes A/B 

II. Análise de cestas de compras 

III. Modelo impulsionado 

IV. Regressão de contagem (Regressão de Poisson) 

V. Árvore de decisão 

VI. Modelo floresta 

VII. Regressão gama, regressão linear e regressão logística 

VIII. Rede neural 

IX. Análise de rede 

X. Método hierárquico (Nested) 

XI. Gráfico de ganho 

XII. Classificação Naive Bayes 

XIII. Pontuação 

XIV. Modelo de Spline 

XV. Análise das melhores variáveis 

XVI. Máquina de vetor de suporte 

XVII. Teste de médias 

XVIII. ARIMA e ETS 

XIX. Comparação, previsão, utilização de covariantes e preenchimento de série 
temporal 

XX. Diagnóstico de K-Centroids 

XXI. Análise de clusters de K-Centroids 

XXII. K-Vizinhos mais próximos 

XXIII. Métodos de simulação (amostragem, pontuação, resumo e otimização). 

b) Também deve permitir inserir e executar códigos de linguagem R, sem 
necessidade de instalação de servidor R apartado; 

c) Deve aproveitar tanto as saídas em tabela provenientes de uma execução R, 
como saídas HTML ou gráficas; 

d) Também deve permitir inserir e executar códigos de linguagem Python, sem 
necessidade de instalação de servidor Python apartado; 

e) Deve aproveitar tanto as saídas em tabela provenientes de uma execução Python, 
como saídas HTML ou gráficas; 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   109 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

f) A solução deve ser capaz de fornecer um resumo do perfil e das estatísticas 
descritivas para os campos numéricos, cadeia de caracteres, dados espaciais e data, como: % de nulos, 
valores exclusivos, mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, menor e maior valor (tamanho), 
contagem, tipo do dado ou objeto, área média, tamanho médio, quantidade de pontos médio, data mais 
recente, data mais antiga, periodicidade (entre data mais antiga e mais recente) e observações; 

g) Deve ser possível escolher os campos, uma amostra dos dados, uma quantidade 
específica de registros aleatórios ou um % específico de registros aleatórios para realizar o resumo do perfil e 
das estatísticas descritivas, conforme explicado no item acima. O resultado deve ser em formato tabular, em 
relatório e gráfico; 

h) Deve ser capaz de fornecer a frequência dos dados, o % de frequência, a 
frequência dos dados acumulados e o % de frequência dos dados acumulados para campos selecionados. O 
resultado deve ser em formato tabular, em relatório e gráfico; 

i) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado gráficos de 
histograma, um mapa de calor, gráfico de médias e gráfico do tipo violino, sem o uso de linguagem de código; 

j) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado um gráfico 
dispersão. Deve permitir incluir gráficos de caixa dos campos selecionados, uma linha de regressão linear 
entre os campos e uma linha suave por meio de regressão não paramétrica; 

k) A solução deve ser capaz de analisar a relação entre duas ou mais variáveis 
(associação bivariada), especificadas pelo usuário, baseado no coeficiente de correlação de Pearson, 
coeficiente de correlação de Spearman e na estatística D de Hoeffding; 

l) Deve ser capaz de aplicar o coeficiente de correlação Spearman e o coeficiente de 
correlação Pearson apenas com a escolha de variáveis, sem a necessidade de linguagem de código; 

m) A solução deve possuir a capacidade de conduzir o usuário na criação de modelos 
estatísticos, de forma intuitiva e amigável, passo a passo, a partir de uma determinada fonte de dados. 

6.1.3.8. Características referentes a análise Geoespacial referentes aos itens 1 e 2 do 
Grupo I 

a) Deve ser capaz de criar pontos espaciais especificando campos de entrada que 
possuem coordenadas; 

b) Deve ser capaz de criar um polígono a partir de um conjunto de pontos e também 
deve ser capaz de dividir um polígono em polígonos menores, linhas ou pontos; 

c) Deve ser capaz de simplificar um polígono, reduzindo o número de pontos e 
também deve ser capaz de arredondar ângulos adicionando pontos ao longo das linhas; 

d) Deve ser capaz de calcular a distância ou o tempo de movimentação entre pontos, 
linhas e polígonos. Deve permitir roteamento e otimização do mesmo por tempo e distância; 

e) Deve ser capaz de criar uma grade sobre pontos ou polígonos especificando o 
tamanho e as unidades da grade; 

f) Deve ser capaz de gerar um mapa de calor especificando um campo para 
representar os diferentes níveis de calor em uma determinada área; 

g) Deve ser capaz de extrair informações sobre um objeto espacial, como área em 
quilômetros, número de partes, número de pontos, coordenadas de latitude e longitude e o tipo do objeto; 

h) Deve ser capaz de gerar um raio em torno de um ponto especificando tamanho 
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fixo, unidade de distância ou um campo do arquivo; 

i) Deve ser capaz de combinar dois conjuntos de dados com base na relação entre 
dois objetos espaciais. A saída deve gerar a relação entre eles, como contém, interseção ou pontos que se 
tocam; 

j) Deve ser capaz de editar e criar objetos espaciais a partir da combinação de 
objetos, apenas a partir do primeiro ou do segundo objeto da combinação através da interseção ou da 
interseção reversa entre objetos. 

6.1.3.9. Características referentes a Relatórios referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) A solução deve ser capaz de gerar relatórios com texto, dados, gráficos, mapas, 
quebras por seção, paginação, imagem, com cabeçalho e rodapé. Deve ser possível definir o tamanho do 
papel, orientação e o tamanho das margens; 

b) Deve ser capaz de adicionar imagens estáticas e de forma dinâmica, como inserir 
um arquivo de imagem em tempo de execução; 

c) Dever ser capaz de criar painéis interativos, permitindo o usuário criar e organizar 
gráficos, elementos de textos, com possibilidade de drilldown para alterar o nível de detalhe dos dados 
exibidos; 

d) Deve permitir gerar gráficos do tipo: 

I. Tabela de texto básicas e tabelas dinâmicas 

II. Barras e barras empilhadas 

III. Linha 

IV. Área e área empilhada 

V. Pizza 

VI. Combinação de barras e linhas e combinação de área e linhas 

VII. Pareto 

VIII. Bolhas 

IX. Funil/Tornado 

X. Dispersão 

XI. Radar e polar 

XII. Diagrama de caixa 

XIII. Mapas de calor 

e) Deve ser possível adicionar, editar e definir a largura e altura dos gráficos, título, 
subtítulo, fonte e tamanho da mesma, bordas, cores de fundo, legendas. Deve ser possível adicionar marcas 
d'água nos gráficos e formatar cores por fórmulas (exemplo Lucro >= 0). Nos gráficos de mapa deve ser 
possível definir a escala, legenda e as camadas do mapa, como pontos, linhas e polígonos; 

f) Deve ser possível adicionar textos à relatórios via edição WYSIWYG; 

g) A solução deve ser capaz de exportar os relatórios nos seguintes formatos: 

I. Documento PDF (.pdf) 
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II. Documento RTF (.rtf) 

III. Documento Word (.docx) 

IV. Documento Excel (.xlsx) 

V. Apresentação do Power Point (.pptx) 

VI. Imagem PNG (.png) 

VII. Arquivos HTML (.html) 

VIII. Arquivos nativos para consumo através de Microsoft Power BI, Qlik View / 
Sense e Tableau (.tde e .hyper) 

IX. Encaminhar relatórios por e-mail. 

6.1.3.10. Características referentes a Documentação referentes aos itens 1 e 2 do Grupo 
I 

a) A solução deve permitir a adição de comentários, anotações e imagens no espaço 
de trabalho com finalidade de explicações à terceiros e consultas posteriores; 

b) A solução deve permitir organizar o fluxo em diversas seções e poder desativar a 
execução de uma determinada seção quando necessário. 

6.1.3.11. Características referentes a Aplicativos referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) Deve ser capaz de executar programas externos pela interface gráfica do usuário, 
como uma linha de comando do Windows, por exemplo. Deve permitir o uso de argumentos, de execução 
minimizada, de execução silenciosa e deve ser possível ler e processar a saída dos resultados; 

b) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e torná-los interativos por 
parâmetros à usuários finais, que podem ou não possuir o módulo de desenvolvimento. A interação por 
parâmetros deve ocorrer através das características abaixo: 

I. Ler um arquivo como entrada e gravar um arquivo de resultado. 

II. Ler e gravar arquivos em um diretório especificado. 

III. Atualizar o valor de um campo com opção de mascarar texto (senhas) e texto 
multilinha através de uma entrada de texto. 

IV. Alterar e atualizar diversas opções no fluxo com caixa de seleção, lista 
suspensa, lista múltipla, botão de opção, controle numérico e calendário, podendo alterar o caminho do fluxo 
através de parâmetros condicionais. 

V. Alterar a ordem de classificação. 

VI. Alterar e atualizar o valor de uma fórmula. 

VII. Incluir, alterar e selecionar pontos, linhas e polígonos em um mapa. 

6.1.3.12. Características referentes a Administração referentes aos itens 1 e 2 do Grupo 
I 

a) Devem existir pelo menos 3 perfis de usuário: Administrador, responsável por 
configurar as políticas de governança definidas pela corporação, bem como realizar configurações ligadas ao 
desempenho da solução; Publicador, com permissão para subir fluxos desenvolvidos no módulo cliente e; 
Visualizador, com permissão de consulta, execução imediata de fluxo e aplicativos publicados no módulo; 
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b) De modo a garantir governança, a solução deve ter mecanismos de segregar 
quais fluxos cada usuário pode visualizar e executar; 

c) Deve ser possível personalizar a aparência da interface web em relação à cores e 
logotipos; 

d) Deve permitir que um novo usuário solicite seu acesso pela própria solução. As 
solicitações poderão ser enviadas ao administrador para autorização; 

e) Caso a autenticação do usuário não esteja integrada ao Active Directory, a 
solução deve ter mecanismos nativos para tratar troca de senha em caso de esquecimento; 

f) A solução deve ser capaz de gerar nativamente e-mails automáticos no mínimo 
para os seguintes eventos: 

I. Novo fluxo publicado em determinado projeto ou pasta 

II. Fluxo alterado 

III. Fluxo compartilhado 

IV. Adição de usuário a uma nova área de fluxos 

V. Fluxo compartilhado na área pública 

VI. Permissão dada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VII. Permissão revogada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VIII. Senha alterada 

IX. Novo usuário criado 

6.1.3.13. Características referentes a Infraestrutura referentes aos itens 1 e 2 do Grupo I 

a) O software não deve exigir nenhum banco de dados adicional para sua plena 
operação. Caso seja necessário, o fornecedor deverá arcar com todos os custos relacionados, bem como 
qualquer tipo de suporte e garantia que se façam necessários; 

b) O software deve ser compatível com a operação sob ambientes virtuais VMware 
de forma a permitir o uso de servidor virtual com núcleos físicos alocados, nos quais podem ser instalados os 
softwares básicos necessário a execução da solução. Entende-se como software básico o sistema operacional 
necessário ao uso da solução; 

c) A arquitetura do software deve atender os requisitos de execução em máquinas 
físicas e virtuais, além de alta disponibilidade e gerenciamento de múltiplas conexões com ambiente integrado 
para carga dos dados e elaboração dos fluxos; 

d) Preparação de análises de dados, permitindo ao usuário carregar, preparar, 
analisar e tomar decisões executivas e estratégicas a partir do cruzamento dos dados disponíveis, utilizando 
recursos de agregações, filtros e seleções que potencializam as análises desenvolvidas e facilitam a tomada 
de decisão; 

e) O software deve apresentar interface em língua portuguesa (português do Brasil). 

6.1.4. Subscrição de licença de servidor para automação de fluxos pelo período de 36 meses 
(ITEM 3) 

6.1.4.1. Características Gerais da Solução referente ao item 3 do Grupo 1 
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a) Deverá ser do mesmo fabricante do item 2 (Dois); 

b) Conectar em diversos tipos de fontes de dados, preparar e mesclar todos as 
informações, não importando a complexidade ou volumetria; 

c) Desenvolver modelos analíticos avançados em um ambiente livre de código e 
amigável; 

d) Automatizar processos para que possa construir uma vez e reaproveita-los 
sempre; 

e) Inserir dados de forma nativa e direta nas plataformas de visualização como o 
Tableau, PowerBI e Qlik; 

f) Arrastar e soltar transformações e modelos previamente construídos para criar 
indicadores de qualidade de dados, limpar e padronizar os dados, mesclar e juntar fluxos de informações de 
diversas fontes, preparar e transformar dados de todos os tipos e origens, como por exemplo xls, banco de 
dados, bigdata nuvem, aplicativos, JSON e XML; 

g) Enriquecer os dados com dados demográficos, corporativos e espaciais 
diretamente da plataforma de forma nativa; 

h) Usar o mesmo fluxo de trabalho e a mesma interface de usuário intuitiva para 
executar e criar modelos analíticos avançados como modelos preditivos, prescritivos, forecasting e espaciais; 

i) Gerar os resultados para vários formatos – Banco de dados, Planilhas Relatórios, 
PDFs, PPTs; 

j) Facilidade na identificação da qualidade de preenchimento e distribuição dos 
dados a partir da geração automática de Profile de dados; 

k) Capacidade de executar transformações, total ou parcialmente, dentro da 
estrutura dos principais bancos de dados do mercado, para aproveitamento da capacidade computacional 
destas tecnologias e salvaguarda de investimento já feito, sem a obrigatoriedade de importação dos dados 
para camada de dados proprietária da solução; 

l) Permitir análise com base em modelos estatísticos com componentes nativos, 
sem necessidade de conhecimento de programação; 

m) Permitir a implementação de novos modelos estatísticos baseados nas linguagens 
R, Python e Spark; 

n) Possibilitar o consumo dos fluxos de transformação através de interface visual 
com parâmetros, de forma que as saídas possam ser customizadas de acordo com a necessidade de cada 
usuário; 

o) Possibilitar o escalonamento, vertical e horizontal, afim de garantir maior poder de 
processamento e/ou alta disponibilidade. 

6.1.4.2. Conexões referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve permitir a construção de fluxos de transformação de dados sem 
necessitar de conhecimentos em linguagens de programação ou SQL; 

b) O software deve propiciar interface visual, com recurso de arrastar-e-soltar para a 
criação dos fluxos; 

c) Deve permitir acesso nativo à bases de dados Oracle, SQL Server e Hadoop e a 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   114 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

qualquer outra base através das tecnologias ODBC e OleDB; 

d) Deve permitir acesso à arquivos de dados tabulares, suportando no mínimo os 
formatos xlsx, xls, xlsm, csv, dbf, flat, mdb, accdb, sqlite e avro; 

e) Deve permitir acesso à arquivos de dados semi-estruturadas, suportando no 
mínimo os formatos xml e json. Deve permitir a transformação destes formatos em informações estruturadas 
de forma simplificada; 

f) Deve permitir acesso à arquivos geolocalizados, suportando no mínimo os 
formatos geo, shp, tab, mid, mif e kml; 

g) Deve permitir acesso à arquivos provenientes de softwares estatísticos, 
suportando no mínimo os formatos sas7bdat e sav; 

h) Deve permitir que o acesso aos arquivos seja feito mesmo que os mesmos 
estejam dentro de um arquivo compactado formato zip, sem a necessidade de descompactação do arquivo 
inteiro; 

i) Deve ser capaz de se conectar a fontes em nuvem como WebServices, FTP, 
Amazon S3, Google Analytics, SalesForce e Sharepoint; 

j) Deve permitir a escrita em todos os formatos mencionados, desde que a fonte 
assim permita; 

k) Deve ser capaz de se conectar à redes sociais como Twitter e Facebook; 

l) Deve ser capaz de listar o conteúdo de um diretório de arquivos mostrando os 
nomes dos arquivos e seus atributos. A mesma funcionalidade deve permitir a inclusão de subdiretórios na 
listagem. 

6.1.4.3. Transformações referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de fórmulas 
que aceitem operadores e funções; 

b) Entre as funções nativamente suportadas é necessário que existam: funções de 
conversão de tipo de dado; funções condicionais; funções de manipulação de string, incluindo suporte a regex; 
funções matemáticas e trigonométricas; funções de tratamento de data e hora; funções financeiras e funções 
de tratamento de dados geolocalizados; 

c) Deve permitir que uma mesma fórmula seja aplicada à mais de um campo ao 
mesmo tempo, sem necessidade de que seja reescrita; 

d) Deve ser possível que a fórmula referencie valores de uma ou mais linhas 
anteriores ou posteriores, em conjunto com valores da linha corrente; 

e) Operações mais simples de limpeza de dados, como remoção de espaços em 
branco no início ou final de um campo string, trocar nulos por zero ou branco, eliminar caracteres especiais, 
eliminar letras e/ou números e mudar o campo para maiúsculas ou minúsculas não devem necessitar de 
fórmula para sua realização; 

f) Deve existir operação capaz de determinar os tipos e tamanhos de campo mais 
apropriados para cada dado, no caso de leitura de fontes sem tipificação, como csv; 

g) A solução deve possuir capacidade de filtragem de dados, para que o trabalho 
seja feito apenas nas informações relevantes; 
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h) Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das fontes 
com as opções: selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n últimos dados de lista; desprezar 
os n primeiros dados da lista; selecionar 1 a cada n dados da lista; selecionar os n% primeiros dados da lista. 
Deve ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar as opções listadas, de modo 
que se possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, por exemplo; 

i) Deve ser possível mudar os nomes, tamanhos e tipos de dados dos campos, sem 
necessitar de fórmulas; 

j) A solução deve ser capaz de exibir um perfil dos dados de forma simples e rápida, 
em qualquer parte do fluxo, com foco na qualidade dos mesmos; 

k) Deve permitir ordenação, distinção de registros exclusivos ou duplicados e 
agrupamento de dados com base em determinados valores, sem necessitar de fórmulas ou linguagem de 
código; 

l) Deve ser capaz de separar um texto de um campo em colunas ou linhas, 
indicando qual o separador, sem necessitar de fórmulas; 

m) A solução deve possuir a capacidade de transformar dados XML e JSON em 
tabelas, sem necessitar de fórmulas ou linguagem de programação; 

n) Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, 
contagem distinta, contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar no mínimo por funções numéricas, financeiras, por cadeia de caracteres e espaciais (pontos, 
polígonos), sem necessitar de fórmulas ou linguagem de código. Também deve ser capaz de calcular a média 
ponderada e o total acumulado; 

o) A solução deve permitir transformar linhas em colunas, bem como colunas em 
linhas de forma nativa; 

p) A solução deve ser capaz de renomear os campos de um conjunto de dados 
através de fórmulas ou substituindo os nomes pela primeira linha de registros do mesmo ou adicionar e 
remover prefixos/sufixos aos nomes existentes ou por uma tabela de referência de metadados; 

q) A solução deve permitir selecionar campos de uma tabela pelo tipo de dado ou 
através de fórmulas, como todos os campos de cadeia de caracteres ou indicando a posição das colunas 
esperadas; 

r) Deve ser capaz ler um objeto binário grande (Blob), como uma imagem ou mídia. 
Deve ser capaz de converter um tipo de dado para Blob e de Blob para um tipo de dado diferente. Também 
deve ser capaz de gravar cada registro Blob em seu próprio arquivo; 

s) A solução deve ter integração nativa com R, Python e Spark, permitindo a 
execução de códigos dessas linguagens dentro da própria plataforma; 

t) Deve ser capaz de codificar um texto em cadeia de caracteres no método Base64; 

u) A solução deve ter opções de sequenciamento do fluxo de transformações de 
modo a garantir, por exemplo, que a leitura de um arquivo ou tabela de dados finalize antes da escrita no 
mesmo (por exemplo, ler e escrever no mesmo arquivo); 

v) A solução deve ser capaz de limitar a quantidade de registros processados por 
minuto; 

w) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e reutilizá-los dentro de novos 
fluxos. O encapsulamento deve oferecer opções de interface tanto de entrada quanto de saída para os fluxos 
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que acessarem estes módulos; 

x) Os fluxos oriundos deste encapsulamento devem permitir pelo menos duas formas 
de execução: recebendo e processando todo o conjunto de dados de entrada simultaneamente, ou executando 
o fluxo uma vez para cada registro de entrada; 

y) Deve ser permitida a criptografia dos fluxos oriundos deste encapsulamento de 
modo a evitar que outros usuários possam ler ou editar a lógica desenvolvida, apesar de poder utilizar o fluxo; 

z) A solução deve possuir uma comunidade de usuários onde há compartilhamento 
de fluxos, ideias e documentações técnicas. 

6.1.4.4. União e Junção de Dados referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve ser capaz de adicionar campos de uma entrada de origem para 
cada registro de uma entrada secundária. O resultado deve ser uma junção cartesiana onde todos os registros 
são relacionados, sem necessitar de linguagem de código; 

b) Deve permitir a pesquisa de dados em uma tabela e substituir com dados 
especificados de uma tabela de referência, sem necessitar de linguagem de código; 

c) Deve ser capaz de encontrar uma correspondência entre campos oriundos de 
fontes diferentes utilizando algoritmos de aproximação, como Levenshtein e Jaro; 

d) Deve ser capaz de analisar os dados de 2 colunas de uma tabela e gerar grupos 
de associação entre os elementos (ex.: se João é amigo de Maria, e Maria é amiga de Pedro, então os 2 
fazem parte do mesmo grupo de amigos); 

e) Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dados com base no nome do campo, 
na posição do registro ou de acordo com a definição do usuário. O resultado deve ser uma tabela com os 
dados empilhados, sem necessitar de linguagem de código. Caso os conjuntos de dados possuam alguns 
campos diferentes a solução deve preencher os dados da saída final como nulos, quando oriundos da fonte 
que não possui o campo; 

f) Deve ser capaz de combinar duas ou mais entradas de dados com base no nome 
do campo ou por posição de registro. O resultado deve ser uma saída com dados lado a lado, sem necessitar 
de linguagem de código. 

6.1.4.5. Banco de Dados referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Para os itens abaixo, a solução deve executar todo o processamento no SGBD, 
sem a exigência de movimentação dos dados do banco de dados para um ambiente separado de 
processamento: 

b) Os fluxos deste tipo devem ser compatíveis com, no mínimo, as seguintes 
tecnologias: 

I. Hive, 

II. Impala, 

III. Spark, 

IV. Amazon Redshift, 

V. Databricks, 

VI. IBM Netezza, 
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VII. Oracle, 

VIII. Teradata, 

IX. SAP Hana, 

X. Microsoft SQL Server, 

XI. Microsoft Analytics Platform System, 

XII. Microsoft Azure SQL Database, 

XIII. Microsoft Azure SQL Data Warehouse, 

XIV. Snowflake * 

XV. Pivotal Greenplum 

XVI. PostgreSQL; 

c) Deve ser capaz de se conectar a uma tabela ou realizar junções de tabelas em 
interface visual e intuitiva, sem necessidade de código; 

d) Opcionalmente, deve ser capaz aceitar como entrada do fluxo de banco de dados 
um código SQL já pronto, de modo a facilitar a transição de outras ferramentas; 

e) Deve ser capaz de unir múltiplas entradas de dado com base no nome ou posição 
dos campos, sem necessitar de linguagem de código; 

f) Deve ser capaz de combinar duas entradas de dados com base em campos 
comuns, sem necessitar de linguagem de código; 

g) Deve ser capaz de criar ou modificar um determinado atributo através de fórmulas; 

h) Deve existir a possibilidade de se trabalhar com amostras de dados das fontes 
com as opções: selecionando os n primeiros dados da lista; selecionar os n% primeiros dados da lista. Deve 
ser possível escolher campos de agrupamento de dados para se aplicar as opções listadas, de modo que se 
possa escolher os 10 primeiros registros de cada estado, por exemplo; 

i) Deve ser capaz de sumarizar os dados por grupos, por soma, contagem, 
contagem distinta, contagem nula e não nula e por valores mínimo e máximo. Também deve ser capaz de 
sumarizar. Também deve ser capaz de calcular a média, desvio padrão e variação; 

j) A solução deve ser capaz de mover os dados do banco de dados para um 
ambiente separado de processamento e mover dados externos para processamento no banco de dados, com 
opção de criação de tabela temporária ou não; 

k) A solução deve ser capaz de criar ou atualizar uma tabela diretamente no banco 
de dados; 

l) A solução deve ser capaz de exportar os detalhes da conexão e dados de um 
banco de dados e também deve ser capaz de se se conectar ao mesmo, ambos dinamicamente. 

6.1.4.6. Análise Estatística, Preditiva e Descritiva referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve ser capaz de executar modelos preditivos, prescritivos, de séries 
temporais, testes A/B, entre outros, sem necessitar de linguagem de código, na mesma interface e como parte 
nativa dos fluxos de transformação. A solução deve oferecer nativamente no mínimo os seguintes algoritmos 
para utilização em modelos: 
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I. Testes A/B 

II. Análise de cestas de compras 

III. Modelo impulsionado 

IV. Regressão de contagem (Regressão de Poisson) 

V. Árvore de decisão 

VI. Modelo floresta 

VII. Regressão gama, regressão linear e regressão logística 

VIII. Rede neural 

IX. Análise de rede 

X. Método hierárquico (Nested) 

XI. Gráfico de ganho 

XII. Classificação Naive Bayes 

XIII. Pontuação 

XIV. Modelo de Spline 

XV. Gradual 

XVI. Máquina de vetor de suporte 

XVII. Teste de médias 

XVIII. ARIMA e ETS 

XIX. Comparação, previsão, previsão de covariável e preenchimento de série 
temporal 

XX. Diagnóstico de K-Centroids 

XXI. Análise de clusters de K-Centroids 

XXII. K-Vizinhos mais próximos 

XXIII. Métodos de simulação (amostragem, pontuação, resumo e otimização) 

b) Também deve permitir inserir e executar códigos de linguagem R, sem 
necessidade de instalação de servidor R apartado; 

c) Deve aproveitar tanto as saídas em tabela provenientes de uma execução R, 
como saídas HTML ou gráficas; 

d) A solução deve ser capaz de fornecer um resumo do perfil e das estatísticas 
descritivas para os campos numéricos, cadeia de caracteres, dados espaciais e data, como: % de nulos, 
valores exclusivos, mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, menor e maior valor (tamanho), 
contagem, tipo do dado ou objeto, área média, tamanho médio, quantidade de pontos médio, data mais 
recente, data mais antiga, periodicidade (entre data mais antiga e mais recente) e observações; 

e) Deve ser possível escolher os campos, uma amostra dos dados, uma quantidade 
específica de registros aleatórios ou um % específico de registros aleatórios para realizar o resumo do perfil e 
das estatísticas descritivas, conforme explicado no item acima. O resultado deve ser em formato tabular, em 
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relatório e gráfico; 

f) Deve ser capaz de fornecer a frequência dos dados, o % de frequência, a 
frequência dos dados acumulados e o % de frequência dos dados acumulados para campos selecionados. O 
resultado deve ser em formato tabular, em relatório e gráfico; 

g) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado gráficos de 
histograma, um mapa de calor, gráfico de médias e gráfico do tipo violino, sem o uso de linguagem de código; 

h) Deve ser capaz de analisar campos selecionados e ter como resultado um gráfico 
dispersão. Deve permitir incluir gráficos de caixa dos campos selecionados, uma linha de regressão linear 
entre os campos e uma linha suave por meio de regressão não paramétrica; 

i) A solução deve ser capaz de analisar a relação entre duas ou mais variáveis 
(associação bivariada), especificadas pelo usuário, baseado no coeficiente de correlação de Pearson, 
coeficiente de correlação de Spearman e na estatística D de Hoeffding; 

j) Deve ser capaz de aplicar o coeficiente de correlação Spearman e o coeficiente de 
correlação Pearson apenas com a escolha de variáveis, sem a necessidade de linguagem de código; 

k) A solução deve possuir a capacidade de conduzir o usuário na criação de modelos 
estatísticos, de forma intuitiva e amigável, passo a passo, a partir de uma determinada fonte de dados. 

6.1.4.7. Análise Geoespacial referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de criar pontos espaciais especificando campos de entrada que 
possuem coordenadas; 

b) Deve ser capaz de criar um polígono a partir de um conjunto de pontos e também 
deve ser capaz de dividir um polígono em polígonos menores, linhas ou pontos; 

c) Deve ser capaz de simplificar um polígono, reduzindo o número de pontos e deve 
ser capaz de arredondar ângulos adicionando pontos ao longo das linhas; 

d) Deve ser capaz de calcular a distância ou o tempo de movimentação entre pontos, 
linhas e polígonos. Deve permitir roteamento e otimização do mesmo por tempo e distância; 

e) Deve ser capaz de criar uma grade sobre pontos ou polígonos especificando o 
tamanho e as unidades da grade; 

f) Deve ser capaz de gerar um mapa de calor especificando um campo para 
representar os diferentes níveis de calor em uma determinada área; 

g) Deve ser capaz de extrair informações sobre um objeto espacial, como área em 
quilômetros, número de partes, número de pontos, coordenadas de latitude e longitude e o tipo do objeto; 

h) Deve ser capaz de gerar um raio em torno de um ponto especificando tamanho 
fixo, unidade de distância ou um campo do arquivo; 

i) Deve ser capaz de combinar dois conjuntos de dados com base na relação entre 
dois objetos espaciais. A saída deve gerar a relação entre eles, como contém, interseção ou pontos que se 
tocam; 

j) Deve ser capaz de editar e criar objetos espaciais a partir da combinação de 
objetos, apenas a partir do primeiro ou do segundo objeto da combinação através da interseção ou da 
interseção reversa entre objetos. 

6.1.4.8. Relatórios referente ao item 3 do Grupo 1 
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a) A solução deve ser capaz de gerar relatórios com texto, dados, gráficos, mapas, 
quebras por seção, paginação, imagem, com cabeçalho e rodapé. Deve ser possível definir o tamanho do 
papel, orientação e o tamanho das margens; 

b) Deve ser capaz de adicionar imagens estáticas e de forma dinâmica, como inserir 
um arquivo de imagem em tempo de execução; 

c) Dever ser capaz de criar painéis interativos, permitindo o usuário criar e organizar 
gráficos, elementos de textos, com possibilidade de drilldown para alterar o nível de detalhe dos dados 
exibidos; 

d) Deve permitir gerar gráficos do tipo: 

I. Tabela de texto básicas e tabelas dinâmicas 

II. Barras e barras empilhadas 

III. Linha 

IV. Área e área empilhada 

V. Pizza 

VI. Combinação de barras e linhas e combinação de área e linhas 

VII. Pareto 

VIII. Bolhas 

IX. Funil/Tornado 

X. Dispersão 

XI. Radar e polar 

XII. Diagrama de caixa 

XIII. Mapas de calor 

e) Deve ser possível adicionar, editar e definir a largura e altura dos gráficos, título, 
subtítulo, fonte e tamanho da mesma, bordas, cores de fundo, legendas. Deve ser possível adicionar marcas 
d'água nos gráficos e formatar cores por fórmulas (exemplo Lucro >= 0). Nos gráficos de mapa deve ser 
possível definir a escala, legenda e as camadas do mapa, como pontos, linhas e polígonos; 

f) Deve ser possível adicionar textos à relatórios via edição WYSIWYG; 

g) A solução deve ser capaz de exportar os relatórios nos seguintes formatos: 

I. Documento PDF (.pdf) 

II. Documento RTF (.rtf) 

III. Documento Word (.docx) 

IV. Documento Excel (.xlsx) 

V. Apresentação do Power Point (.pptx) 

VI. Imagem PNG (.png) 

VII. Arquivos HTML (.html) 

VIII. Arquivos nativos para consumo através de Microsoft Power BI, Qlik View / 
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Sense e Tableau (.tde e .hyper) 

IX. Encaminhar por e-mail 

6.1.4.9. Organização/Documentação referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve permitir a adição de comentários, anotações e imagens no espaço 
de trabalho com finalidade de explicações à terceiros e consultas posteriores; 

b) A solução deve permitir organizar o fluxo em diversas seções e poder desativar a 
execução de uma determinada seção quando necessário. 

6.1.4.10. Aplicativos referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de executar programas externos pela interface gráfica do usuário, 
como uma linha de comando do Windows, por exemplo. Deve permitir o uso de argumentos, de execução 
minimizada, de execução silenciosa e deve ser possível ler e processar a saída dos resultados; 

b) A solução deve ser capaz de encapsular fluxos e torná-los interativos por 
parâmetros à usuários finais, que podem ou não possuir o módulo de desenvolvimento. A interação por 
parâmetros deve ocorrer através das características abaixo: 

I. Ler um arquivo como entrada e gravar um arquivo de resultado. 

II. Ler e gravar arquivos em um diretório especificado. 

III. Atualizar o valor de um campo com opção de mascarar texto (senhas) e texto 
multilinha através de uma entrada de texto. 

IV. Alterar e atualizar diversas opções no fluxo com caixa de seleção, lista 
suspensa, lista múltipla, botão de opção, controle numérico e calendário, podendo alterar o caminho do fluxo 
através de parâmetros condicionais. 

V. Alterar a ordem de classificação. 

VI. Alterar e atualizar o valor de uma fórmula. 

VII. Incluir, alterar e selecionar pontos, linhas e polígonos em um mapa. 

6.1.4.11. Demais funcionalidades referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Deve ser capaz de gerar arquivos de mensagens (arquivos de log) no momento da 
conexão dos dados, antes e após a transferência do primeiro e do último registro. Deve ser possível 
especificar o nível da mensagem como erro, aviso e mensagem. Deve ser dinâmica, de forma a relatar o 
andamento de um processo (por exemplo, processado/transmitido). Deve ser capaz de gerar textos estáticos 
ou mensagens criadas com base nos campos dos dados (por exemplo, "Estado" + UF). 

6.1.4.12. Configurações Gerais por Fluxo referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A solução deve permitir que a localização dos arquivos temporários possa ser 
especificada; 

b) Deve ser capaz de limitar e interromper o fluxo quando uma quantidade de erros 
de conversão de tipo de dados e limitar a quantidade de registros para todas as entradas de dados. Os limites 
devem ser especificados; 

c) Deve ser capaz de desabilitar todos as saídas que gravam resultados, como 
escrita em arquivos ou em tabelas de banco de dados; 

d) Deve ser capaz de interromper a execução de um fluxo após um erro, quando 
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especificado; 

e) Deve fornecer informações de desempenho da execução de um fluxo, como o 
percentual do tempo consumido em cada etapa do processamento; 

f) A solução deve ser capaz de enviar um e-mail de alerta antes da execução de um 
fluxo, após a execução, após a execução com erros e após a execução sem erros, quando especificado; 

g) A solução deve ser capaz de executar um aplicativo, como uma linha de comando, 
antes da execução de um fluxo, após a execução, após a execução com erros e após a execução sem erros, 
quando especificado. 

6.1.4.13. Usabilidade referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve permitir o a publicação de um fluxo num servidor web com as 
finalidades de automação, agendamento, compartilhamento, repositório e execução parametrizada por 
usuários que não possuam o módulo de desenvolvimento; 

b) Por automação e agendamento entende-se a capacidade de atrelar os fluxos a um 
agendador (scheduler) onde se possa estabelecer datas e horários de execução do fluxo, bem como definir 
critérios para repetição da execução sem intervenção humana; 

c) Por compartilhamento entende-se a capacidade de oferecer o fluxo publicado para 
um público de usuários da corporação que possa agendar, parametrizar e disparar a execução das 
transformações e análises publicadas; 

d) Ainda por compartilhamento entende-se a capacidade do servidor armazenar 
diversas versões do mesmo fluxo que possam ser baixados por outro usuário desenvolvedor para sofrer 
manutenção corretiva, evolutiva ou servir de base para a construção de uma nova transformação; 

e) O software deve permitir versionamento dos fluxos, tanto para fins de 
documentação como para retorno rápido a uma versão estável do fluxo, no caso de uma publicação de versão 
defeituosa, sem intervenção do desenvolvedor; 

f) Por execução parametrizada entende-se que os fluxos possam ser capazes de 
fazer perguntas aos usuários antes de sua execução, através de telas de interface que devem ser construídas 
sem linguagem de programação; 

g) O software deve permitir acesso web aos fluxos publicados, mediante 
autenticação por usuário e senha ou autenticação por integração com Active Directory; 

h) O software deve dar opção de uma área de fluxos públicos para acesso de 
qualquer usuário sem necessidade de autenticação; 

i) O usuário deve poder consultar os fluxos por nome ou parte dele, bem como 
poder ordenar sua lista de fluxos alfabeticamente ou pelos mais recentes; 

j) Ao submeter a execução de um determinado fluxo, o usuário deve ter a liberdade 
de aguardar os resultados ou sair da tela e consultar o resultado da execução do fluxo posteriormente; 

k) O usuário deve ter a opção de agendar a execução do fluxo para datas ou 
horários alternativos. 

6.1.4.14. Administração referente ao item 3 do Grupo 1 

a) Devem existir pelo menos 3 perfis de usuário: Administrador, responsável por 
configurar as políticas de governança definidas pela corporação, bem como realizar configurações ligadas ao 
desempenho da solução; Publicador, com permissão para subir fluxos desenvolvidos no módulo cliente e; 
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Visualizador, com permissão de consulta, execução imediata ou agendamento de fluxo e aplicativos 
publicados no módulo; 

b) De modo a garantir governança, a solução deve ter mecanismos de segregar 
quais fluxos cada usuário pode visualizar e executar; 

c) -Deve ser possível personalizar a aparência da interface web em relação à cores e 
logotipos. 

d) Deve permitir que um novo usuário solicite seu acesso pela própria solução. As 
solicitações poderão ser enviadas ao administrador para autorização; 

e) Caso a autenticação do usuário não esteja integrada ao Active Directory, a 
solução deve ter mecanismos nativos para tratar troca de senha em caso de esquecimento; 

f) A solução deve ser capaz de gerar nativamente mails automáticos no mínimo para 
os seguintes eventos: 

I. Novo fluxo publicado em determinado projeto ou pasta 

II. Fluxo alterado 

III. Fluxo compartilhado 

IV. Adição de usuário a uma nova área de fluxos 

V. Fluxo compartilhado na área pública 

VI. Permissão dada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VII. Permissão revogada para usuário acessar um conjunto de fluxos 

VIII. Senha alterada 

IX. Novo usuário criado 

6.1.4.15. Segurança referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve permitir a integração com Microsoft Active Directory (AD) para a 
autenticação dos usuários; 

b) O software deve permitir comunicação segura entre clientes e servidor através do 
protocolo HTTPS; 

c) O software deve permitir um registro de auditoria dos processos executados no 
servidor, como os fluxos executados, agendados ou em execução, conexões de usuários, acesso aos 
conteúdos etc. disponíveis na aplicação; 

d) O ambiente servidor deve permitir e gerenciar integração com o Microsoft Active 
Directory, permitindo a atribuição de tarefas e configuração de permissões a usuários específicos. Desta 
maneira, o usuário poderá realizar operações de agendamento e execução de fluxos e aplicativos em 
ambiente servidor com o mesmo conjunto de requisitos de autenticação (usuário e senha) da rede corporativa; 

e) O software deve permitir a aplicação de certificados SSL para criptografia do 
acesso à camada web. 

6.1.4.16. Infraestrutura referente ao item 3 do Grupo 1 

a) O software deve ser 64 bits nativo; 

b) O software deve ser compatível com os sistemas operacionais: Microsoft Windows 
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Server 2008R2 x64 ou superior; com acesso pelos; 

c) Browsers “Internet Explorer”, “Mozilla Firefox”, “Google Chorme”, “Safari” ou 
“Edge” sem a necessidade de instalação de softwares adicionais nas estações clientes  incluindo JavaApplets 
e ActiveX controls); 

d) O software não deve exigir nenhum banco de dados adicional para sua plena 
operação. Caso seja necessário, o fornecedor deverá arcar com todos os custos relacionados, bem como 
qualquer tipo de suporte e garantia que se façam necessários; 

e) OBS: Este banco de dados é o utilizado pela ferramenta para repositório de 
metadados ou informações de configuração, quando for necessário. Não se trata de fonte de dados para 
construção de fluxos de transformação; 

f) O software deve ser compatível com a operação sob ambientes virtuais VMware 
de forma a permitir o uso de servidor virtual com núcleos físicos alocados, nos quais podem ser instalados os 
softwares básicos necessário a execução da solução. Entende-se como software básico o sistema operacional 
necessário ao uso da solução; 

g) O ambiente servidor deve estar apto a ser configurado com balanceamento de 
carga e tolerância a falha. No caso de tolerância a falha, refere-se a qualquer problema de hardware ou 
software básico que possa ocorrer em um dos equipamentos atuantes como servidor, permitindo que outro 
equipamento; 

h) Operacional responda pelas requisições dos usuários; 

i) O custo adicional a que se refere o item anterior não inclui os licenciamentos 
necessários para cada nó do balanceamento ou da tolerância a falha. Desta forma, a contratante entende que 
cada nó precisará ser licenciado de acordo com a proposta financeira apresentada, mas não desembolsará 
qualquer; 

j) Recurso adicional para aquisição de componentes adicionais necessários. 

6.1.4.17. Características Gerais da Solução referente ao item 3 do Grupo 1 

a) A arquitetura do software deve atender os requisitos de execução em máquinas 
físicas e virtuais, além de alta disponibilidade e gerenciamento de múltiplas conexões com ambiente integrado 
para carga dos dados e elaboração dos fluxos; 

b) O software deve ser escalável ao nível de milhares de usuários para suportar uma 
organização distribuída e acesso de informação pelos usuários externos; 

c) Preparação de análises de dados, permitindo ao usuário carregar, preparar, 
analisar e tomar decisões executivas e estratégicas a partir do cruzamento dos dados disponíveis, utilizando 
recursos de agregações, filtros e seleções que potencializam as análises desenvolvidas e facilitam a tomada 
de decisão; 

d) O software deve apresentar manuais eletrônicos em língua portuguesa (português 
do Brasil); 

e) Para fluxos corporativos, necessários para departamentos ou para toda a 
instituição, a solução deve permitir que o usuário efetue a publicação dos fluxos desenvolvidos, que podem 
incluir gráficos, tabelas e demais elementos; 

f) gráficos diretamente em um ponto de acesso central acessível por software 
navegador web. Desta forma, qualquer usuário da instituição, com devidos privilégios, poderá ter acesso aos 
fluxos publicados sem que seja necessário qualquer componente adicional instalado no equipamento do 
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cliente; 

g) O acesso a que se refere o item anterior deve ser compatível com no mínimo os 
navegadores Safari, Google Chrome e Internet Explorer; 

h) Uma vez publicado em ambiente corporativo, o usuário deve ser capaz de 
compartilhar o endereço eletrônico do painel com outros usuários. 

6.1.5. Subscrição de licença de Expansão da capacidade de processamento de servidor para 
automação de fluxos pelo período de 36 meses (ITEM 4) 

6.1.5.1. Será adicionada ao servidor do item 3 (três) deste edital o aumento de 50% 
(Cinquenta por cento) da sua capacidade de processamento original, sem considerar a adição de expansões, 
visando assim o aumento de processamento de fluxos simultâneos. 

6.1.6. Subscrição de licença de pacote de dados para enriquecimento de análise 
geoespaciais pelo período de 36 meses (ITEM 5) 

6.1.6.1. Deverá ser compatível e trabalhar de forma conjunta com os itens 2, 3 e 4. 

6.1.7. Serviços técnicos especializados para os itens de 1 a 5 (ITEM 6) do Grupo I 

6.1.7.1. Detalhamento dos serviços do Item 1 do Grupo I 

a) Planejar e implantar arquitetura escala  vel de cluster e nodes em Elastic 
Stack 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a o de 
arquitetura e Implantac a  o em ambiente de infraestrutura estabelecido em estrutura escala  vel necessa ria para 

o uso adequado e eficiente do Elasticsearch e suas ferramentas, incluindo a entrega do cluster, nodes e 
poli tica de backup, utilizando melhores pra ticas e metodologias; 

II. Entrega veis: 

1. Documento de arquitetura: 

a) Descric a o geral do caso de uso definido; 

b) Lista das tecnologias envolvidas para implantac a  o da 
arquitetura; 

c) Lista de fontes de informac  a  o a serem consumidas pelo 
Stack Elastic; 

d) Estimativa de cluster, nodes e shards necessa  rios; 

e) Especificac a  o de recurso de hardware para arquitetura do 

cluster; 

f) Plano de monitoramento, backup e seguranc a. 

g) Relato rio de implantac a  o: 

h) Lista dos módulos configurados; 

i) Descrição da configuração e apontamentos de cada modulo; 

j) Tela contendo evide ncia de criac a  o do Cluster; 

k) Tela contendo evide ncia de criac a  o dos Nodes; 
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l) Diagrama de arquitetura configurada. 

5. Arquivo JSON contendo informac  o  es do Cluster; 

6. Arquivo JSON contendo informac  o  es dos Nodes; 

7. Ambiente criado e configurado. 

b) Elaborar modelo pra tico de exemplo 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de um 
modelo pra tico que servira   como exemplo de implantac  a  o de um ambiente Elastic Stack, conceituando 
melhores pra ticas e metodologias, em um ambiente na  o produtivo com no ma ximo 15% do resultado total; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de implantac a o: 

a) Lista dos mo dulos configurados; 

b) Descric a o da configurac a  o e apontamentos de cada modulo; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do Cluster, em formato 
eletro nico; 

d) Tela contendo evide ncia de criac a  o dos Nodes, em formato 
eletro nico; 

2. Arquivo JSON contendo informac o  es do Cluster; 

3. Arquivo JSON contendo informac  o  es dos Nodes; 

4. Ambiente criado e configurado. 

c) Estruturar fonte de dados 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Levantamento e 
estruturac a  o de uma origem da fonte de informac  a  o, respectivos campos e tipo de dado, em ate   no ma ximo 10 
correlacionamentos, a serem indexados, com mapeamento, criac  a  o e configurac a  o do i ndice Elasticsearch e 
com a aplicac a o da arquitetura de shards; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de estruturac a  o de fonte de dados: 

a) Lista de informac o es ou sistemas de origem dos dados; 

b) Lista e nomenclatura de campos e seus tipos. 

2. Arquivo JSON do mapping Elasticsearch; 

3. Arquivo JSON da criac a  o e configurac a  o do i ndice; 

4. Arquivo SQL de consulta elaborado, quando houver. 

d) Indexar e configurar dados via Logstash 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Indexac  a o e 
configurac a  o do i ndice Elasticsearch com a aplicac  a  o da arquitetura de shards e automac a  o via Logstash; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de indexac a  o em Logstash: 
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a) Lista e nomenclatura de i ndices criados; 

b) Descric a o da configurac a  o do i  ndice; 

c) Descric a o da configurac a  o de input; 

d) Descric a o da configurac a  o de filters, quando houver; 

e) Descric a o da configurac a  o de output; 

f) Descric a o da configurac a o da automac a  o da indexac a  o em 
modulo Beats; 

2. Arquivo JSON da configurac a o do Logstash. 

e) Indexar e configurar dados via mo dulo Beats 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Indexac  a o e 
configurac a  o do i ndice Elasticsearch com a aplicac  a  o da arquitetura de shards e automac  a  o atrave s de um 
mo dulo Beats: Filebeat; Metricbeat; Packetbeat; Heartbeat; Auditbeat; Winlogbeat; Functionbeat. 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de indexac a  o em modulo Beats: 

a) Descric a o geral da fonte de dados as ser configurada; 

b) Definic a  o do modulo a ser utilizado; 

c) Descric a o do retorno esperado; 

d) Configurac a o do YAML para implantac a  o do modulo; 

e) Configurac a o do YAML para envio por Logstash, quando 

houver; 

f) Descric a o da configurac a o da automac a  o da indexac a  o em 

modulo Beats; 

2. Arquivo JSON da configurac a o do modulo Beats. 

f) Indexar e configurar dados via API Elasticsearch 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Indexac  a o e 
configurac a  o do i ndice Elasticsearch com a aplicac a  o da arquitetura de shards e comunicac  a  o atrave s de um 

cliente, via API REST Elasticsearch; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de indexac a  o em API Elasticsearch: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices criados; 

b) Descric a o da query Elasticsearch definida para indexac a  o; 

c) Descric a o da configurac a o da automac a  o da indexac a  o em 
API Elasticsearch; 

2. Arquivo JSON da query Elasticsearch de indexac  a  o. 

g) Produzir elementos de painel Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de um 
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elemento dina mico de painel Kibana para cada tipo de dado indexado; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de painel Kibana: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Kibana; 

c) Elementos dina micos de painel Kibana elaborado; 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Kibana; 

3. Arquivo PDF do painel Kibana. 

h) Produzir painel Canvas 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de um 
elemento dina mico e expressa o de painel Canvas para apresentac a o dina mica dos dados. 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de painel Canvas: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Canvas, quando houver; 

c) Elementos dina micos de painel Canvas elaborados; 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Canvas; 

3. Arquivo PDF do painel Canvas. 

i) Produzir mapa geoespacial em Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de uma 
camada de dados geoespaciais, localizac  o  es customizadas, vetores de camadas detalhadas, com func  o  es de 
zoom para o menor nivel de granularidade proporcionando maior detalhamento e interac  a  o do dado 

geoespacial; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de mapa geoespacial: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para camada geoespacial, quando 
houver; 

c) Camada geoespacial elaborada; 

2. Arquivo JSON contendo todas as camadas geoespaciais 
elaboradas; 

3. Arquivo PDF do mapa geoespacial. 

j) Desenvolver query Elasticsearch 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Desenvolvimento de 
uma consulta em query DSL Elasticsearch no i  ndice, via API RESTful, para integrac  a  o de linguagens de 
programac a  o com o Elasticsearch. 
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II. Entrega veis: 

1. Relato rio de desenvolvimento de consulta Elasticsearch: 

a) Descric a o geral dos requisitos de busca; 

b) Descric a o da consulta de busca implementada; 

c) Descric a o do retorno esperado; 

2. Arquivo JSON contendo todas as consultas Elasticsearch 
desenvolvidas. 

k) Configurar mo  dulo Elastic Security 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a  o de uma 
regra de acesso do mo dulo Elastic Security para o acesso de usua  rio ao Elasticsearch via API e Kibana 
atrave s da interface de usua  rio, com a configurac a  o de restric a  o de acesso ao cluster, ao i  ndice, ao 

documento e ao campo; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de configurac a  o de regra de acesso Elastic Secutiry: 

a) Descric a o do objetivo da implantac  a  o do modulo Elastic 
Security para o caso de uso especi fico; 

b) Descric a o da configurac a  o Elastic Security; 

2. Arquivo JSON de criac a  o de regra de acesso Elastic Security; 

3. Arquivo JSON de criac a  o de usua rios. 

l) Elaborar tarefa de Machine Learning 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a o e 
configurac a  o de uma tarefa de Machine Learning para detecc  a  o de anomalias. O servic  o depende da 
implantac a  o de um no  de Machine Learning, previsto no documento de arquitetura; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de implantac a  o de tarefa Machine Learning: 

a) Descric a o do objetivo da implantac  a  o de uma tarefa Machine 
Learning para o caso de uso especi fico; 

b) Descric a o das configurac o es de me tricas para a tarefa 

Machine Learning; 

c) Descric a o das configurac o  es avanc adas, quando houver; 

d) Tela contendo vige ncia de criac a  o de tarefa, em formato 
eletro nico; 

2. Arquivo JSON de configurac o es avanc adas, quando houver. 

m) Elaborar mo  dulo de relacionamento Graph 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a o de 
relacionamentos e conexo es de dados para um mo dulo Graph, contendo quantas ve rtices necessa rias; 

II. Entrega veis: 
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1. Relato rio de relacionamento Graph: 

a) Descric a o do objetivo de elaborac  a o de relacionamento 
Graph; 

b) Descric a o do relacionamento elaborado e suas vertices; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do relacionamento 
Graph, em formato eletro nico; 

2. Arquivo JSON contendo consulta de relacionamento Graph. 

n) Configurar mo  dulo de Alerta 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Elaborac  a o e 
configurac a  o de uma ac a  o de alerta para o envio de email, escrita de log ou envio de mensagem em 

compatibilidade com plugin externo; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de relac a  o de alerta: 

a) Descric a o do objetivo da elaborac a  o do alerta; 

b) Descric a o da configurac a  o do alerta; 

c) Descric a o da ac a  o de sai da do alerta; 

2. Arquivo JSON contendo consulta de alerta avanc  ado, quando 

houver; 

3. Arquivo de email, log ou mensagem de evide ncia de alerta, em 
formato eletro nico. 

o) Refatorac  a o de arquitetura implantada 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Reformatac  a  o de uma 
implantac a  o Elastic Stack ja   existente para a readequac  a o de arquitetura para atender demandas na  o 
previstas anteriormente; 

II. Entrega veis: 

1. Documento de arquitetura: 

a) Descric a o geral do caso de uso definido; 

b) Lista das tecnologias envolvidas para implantac  a  o da 

arquitetura; 

c) Lista das fontes de informac  a  o a serem consumidas pelo 

Elastic Stack; 

d) Estimativa de cluster, nodes e shards necessa  rios; 

e) Especificac a  o de recurso de hardware para arquitetura do 

cluster; 

f) Plano de monitoramento, backup e seguranc  a. 

2. Relato rio de implantac a  o: 

a) Lista dos mo dulos configurados; 
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b) Descric a o da configurac a  o e apontamentos de cada modulo; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do Cluster; 

d) Tela contendo evide ncia de criac a  o dos Nodes; 

e) Diagrama de arquitetura configurada; 

3. Arquivo JSON contendo informac  o  es do Cluster; 

4. Arquivo JSON contendo informac o  es dos Nodes; 

5. Ambiente criado e configurado. 

p) Alterar estruturac  a  o de fonte de dados 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de uma 
origem da fonte de informac  a  o, respectivos campos e tipo de dado, em ate   no ma ximo 10 correlacionamentos, 
a serem indexados, com mapeamento, criac  a  o e configurac  a o do i ndice Elasticsearch e com a aplicac  a  o da 

arquitetura de shards; 

II. Entrega veis: 

1. Relato rio de estruturac a o de fonte de dados atualizado: 

a) Lista de informac o es ou sistemas de origem dos dados; 

b) Lista e nomenclatura de campos e seus tipos; 

2. Arquivo JSON do mapping Elasticsearch; 

3. Arquivo SQL de consulta elaborado, quando houver. 

q) Alterar elementos de painel Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac a  o de um 

elemento dina mico de painel Kibana para cada tipo de dado indexado; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de painel Kibana atualizado: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Kibana; 

c) Elementos dina micos de painel Kibana elaborado. 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Kibana; 

3. Arquivo PDF do painel Kibana. 

r) Alterar painel Canvas 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de um 
elemento dina mico e expressa o de painel Canvas para apresentac a o dina mica dos dados; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de painel Canvas atualizado: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para painel Canvas, quando houver; 
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c) Elementos dina micos de painel Canvas elaborado; 

2. Arquivo JSON contendo todos os elementos de painel Canvas; 

3. Arquivo PDF do painel Canvas. 

s) Alterar mapa geoespacial em Kibana 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de uma 
camada de dados geoespaciais, localizac  o  es customizadas, vetores de camadas detalhadas, com func  o  es de 
zoom para o menor nivel de granularidade proporcionando maior detalhamento e interac  a  o do dado 
geoespacial; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de mapa geoespacial atualizado: 

a) Lista e nomenclatura de i ndices configurados; 

b) Queries configuradas para camada geoespacial, quando 
houver; 

c) Camada geoespacial elaborado; 

2. Arquivo JSON contendo todas as camadas geoespaciais 
elaboradas; 

3. Arquivo PDF do mapa geoespacial. 

t) Alterar query Elasticsearch 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac a  o de uma 
consulta em quer   SL Elasticsearch no i  ndice, via API RESTful, para integrac  a  o de linguagens de 
programac a  o com o Elasticsearch; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de desenvolvimento de consulta Elasticsearch atualizado: 

a) Descric a o geral dos requisitos de busca; 

b) Descric a o da consulta de busca implementada; 

c) Descric a o do retorno esperado; 

2. Arquivo JSON contendo todas as consultas Elasticsearch 
desenvolvidas. 

u)  l e a     dulo Elastic Security 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a o de uma regra 
de acesso do mo dulo Elastic Securit  para o acesso de usua  rio ao Elasticsearch via API e  ibana atrave  s da 
interface de usua rio, com a configurac  a  o de restric a  o de acesso ao cluster, ao i ndice, ao documento e ao 

campo; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de configurac a  o de regra de acesso Elastic Secutiry 
atualizado; 

a) Descric a o do objetivo da implantac  a  o do modulo Elastic 
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Securit  para o caso de uso especi fico; 

b) Descric a o da configurac a  o Elastic Security; 

2. Arquivo JSON de criac a  o de regra de acesso Elastic Security; 

3. Arquivo JSON de criac a  o de usua rios. 

v) Alterar tarefa de Machine Learning 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o e 
configurac a  o de uma tarefa de Machine Learning para detecc a  o de anomalias. O servic  o depende da 
implantac a  o de um no  de Machine Learning, previsto no documento de arquitetura; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de implantac a  o de tarefa Machine Learning atualizado: 

a) Descric a o do objetivo da implantac  a  o de uma tarefa Machine 
Learning para o caso de uso especi fico; 

b) Descric a o das configurac o es de me tricas para a tarefa 

Machine Learning 

c) Descric a o das configurac o  es avanc adas, quando houver; 

d) Tela contendo evide ncia de criac a  o da tarefa, em formato 
Eletrônico. 

2. Arquivo JSON de configurac o es avanc adas, quando houver. 

w)  l e a     dulo de relacionamento Graph 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o de 
relacionamentos e conexo es de dados para um mo dulo Graph, contendo quantas ve rtices necessa rias; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de relacionamento Graph atualizado: 

a) Descric a o do objetivo de elaborac  a o de relacionamento 

Graph 

b) Descric a o do relacionamento elaborado e suas vertices; 

c) Tela contendo evide ncia de criac a  o do relacionamento 

Graph, em formato eletro nico; 

2. Arquivo JSON contendo consulta de relacionamento Graph. 

x)  l e a     dulo de Alerta 

I. Definic a  o do produto esperado para um caso de uso: Alterac  a  o e 
configurac a  o de uma ac a  o de alerta para o envio de email, escrita de log ou envio de mensagem em 

compatibilidade com plugin externo; 

II. Entrega veis: 

1.  elato rio de relac a  o de alerta: 

a) Descric a o do objetivo da elaborac a  o do alerta; 
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b) Descric a o da configurac a  o do alerta; 

c) Descric a o da ac a  o de sai da do alerta; 

2. Arquivo JSON contendo cosulta de alerta avanc  ado, quando houver; 

3. Arquivo de email, log ou mensagem de evide  ncia de alerta, em 
formato eletro nico. 

6.1.7.2. Detalhamento dos serviços do Item 2 a 5 do Grupo I 

a) Os servic  os te cnicos sa o caracterizados pela execução de atividades técnicas nas 
instalações do cliente pela empresa contratada ou fabricante, podendo ser, mas na o limitados a: 

I. Importação e exportação de dados; 

II. Preparação de dados; 

III. Cruzamento de dados; 

IV. Transformações e agregações; 

V. Limpeza de dados; 

VI. Identificação de inconsistências; 

VII. Integração Web: extração de dados via webService, extração de dados de 
páginas; 

VIII. Análises Geo Espaciais: geo-referenciamento, área de influência / atuação, 
cálculos de tempos e distâncias, identificação de localidades mais próximas; 

IX. Visão geral sobre macros e aplicativos analíticos; 

X. Fuzzy match: cruzamento de dados com chaves não exatas (por exemplo: 
variações da escrita de um nome); 

XI. Expressões regulares: interpretação de máscara de palavras, identificação 
de padrões; 

XII. Importação dinâmica de arquivos; 

XIII. Entendimento da base; 

XIV. Tratamento de dados nulos; 

XV. Tratamento de outliers; 

XVI. Transformação de variáveis; 

XVII. Criação de variáveis; 

XVIII. Otimização – modelagem prescritiva; 

XIX. Visualizar localidades como pontos, linhas ou polígonos em um mapa; 

XX. Encontrar a relação entre pontos, como a distância entre clientes e 
fornecedores, considerando inclusive o tempo de trajeto na rota que os conecta; 

XXI. Encontrar a locação mais próxima dentre uma lista de locais; 

XXII. Conectar pontos formando um objeto espacial (linhas, agrupamento de 
pontos, áreas de influência e regiões delimitadas); 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   135 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

XXIII. Relacionar dados geoespaciais para balizar a tomada de decisão. 

GRUPO 2 

6.1.8. Características comuns aos itens da plataforma de automação (ITENS 1, 2 e 3) do 
Grupo II 

6.1.8.1. A soluc a o de RPA deve possuir, minimamente, os requisitos abaixo listados: 

1) Estar disponível na arquitetura de 64 bits; 

2) Ser homologado para a plataforma Microsoft Windows Server 2012 R2 ou 
Superior; 

3)  evera  ser totalmente compati  vel com os sistemas de gerenciamento de banco 

de dados: PostGreSQL; 

4)  evera  fornecer interface amiga  vel para desenho dos fluxos de processos; 

5)  evera  possuir Interface de desenvolvimento desktop; 

6) Permitir a criac a  o de fluxos de automac a  o atrave s de drag and drop (Low Code); 

7) Permitir a criac a  o/ajuste nos fluxos atrave  s de programac a  o utilizando linguagem 
de script ou atrave s de interface gra fica de programac a  o para soluc o  es de desenvolvimento sem codificac  a  o; 

8) Deve permitir a execução de Scripts Nativos em no mínimo nas seguintes 
tecnologias JAVAscript, Python, Powershell, VBScript; 

9) Solução deve permitir comando de ETL como substituição de caracteres, divisão 
de variáveis com base em um caractere sem o uso de código; 

10) Solução deve permitir a conexão a plataformas SOAP WSDL é capturar os 
webservices disponíveis para utilização pelo processo; 

11) A solução deverá prover uma interface de autoatendimento ao usuário para que 
ele possa iniciar fluxos de automação via web sem qualquer tipo de instalação de aplicativo em sua máquina; 

12) ossuir facilidade de criac  a o de scripts por equipe de a  reas de nego cio sem 
necessidade de apoio da equipe te cnica de TI; 

13) Possuir mecanismo de agendamento da execuc  a  o dos processos/tarefas de 

forma sequencial ou concorrente (scheduler ou orchestrator); 

14) O agendamento deve ter a opção de seleção de fuso horário individual para 
cada atendimento; 

15) Leitura e gerac a o de dados em arquivos de diversos formatos, tais como: PDF, 

ZIP, XLS, CSV, DOC, TXT; 

16) Leitura e gerac a  o de dados em arquivos compactados, nos principais formatos 
disponi veis no mercado; 

17) Leitura e gerac a o de dados em banco de dados relacionais. Ex.: Oracle, MS 

SQL e MySQL; 

18) Leitura e gerac a o de dados em reposito rios de arquivos FTP locais ou remotos; 

19) Leitura de dados atrave s de captura de telas de sistemas desktop – screen 
scraping; 
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20) Leitura de dados atrave s de captura de telas de sistemas web - web scraping; 

21) Leitura de dados de websites atrave s do co digo-fonte HTML, DOM e Javascript; 

22) Leitura de dados em sistemas corporativos, tais como ERP SAP, SAP BW, SAP 
HANA, TOTVS; 

23) Automac a o de ac o  es baseadas em e-mails: recebimento, leitura e envio de 

emails/anexos pelo MS Exchange, Gmail, smtp, pop e imap; 

24) Leitura de logs de sistemas internos e do sistema operacional (log de eventos); 

25) Gerac a  o de logs de auditoria - audit trail, com dados do robo , IP, login, 
data/hora rio, processo/tarefa/ac a  o, dado em seu estado origem e o entregue no destino; 

26) Capacidade de encontrar elementos em tela de forma contextual, mesmo com 
alterac o es na resoluc a o da tela e sem o mapeamento da localizac a  o do campo; 

27) Automac a o de tarefas em ERPs Corporativos – SAP ECC; 

28) Automac a o de tarefas em BIs Corporativos; 

29) Automac a o de tarefas em Sistema SAP HANA; 

30) Automac a o de tarefas em Sistema Net@Suite; 

31) Automac a o de tarefas em sistemas web internos; 

32) Automac a o de tarefas em sistemas web externos; 

33) Automac a o de tarefas em websites; 

34) Criac a  o automa tica de tickets em sistema de chamados internos e externos; 

35) Permitir a utilizac a  o de sesso es em terminal remoto Windows; 

36) Permitir o uso de terminal remoto - prompt de comando; 

37) Login automa tico do rob  em sessa o  indows   a  aberta); 

38) Integrac a o com PowerShell para execuc a  o de comandos; 

39) Compatibilidade com ambiente virtualizados; 

40) Execuc a o de Web Services em REST/JSON; 

41) Execuc a o de Web Services em SOAP/XML; 

42) Autenticac a  o do robo  em reposito rio LDAP e Windows Active Directory (AD); 

43) Capacidade de gerac a  o de co  digo ou representac a o gra  fica reaproveita vel para 
que partes de robo s sejam reaproveitadas reduzindo assim, o esforc o de mapeamento e implementac  a  o de 

atividades que se repitam em diferentes robo s a serem implementados; 

44) Promoc a  o de forma fa cil de um processo validado em ambiente de homologac  a  o 
para o ambiente de produc a o; 

45) Permitir a publicação de processos automaticamente pelo Studio; 

46) Possui cofre de senhas criptografado para armazenamento seguro das senhas 
no portal orquestrador; 

47) Monitoramento da execuc a  o dos robo s em tempo real atrave s de interface web; 
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48) Visualizac a  o em tempo real do fluxo de execuc a o do robo  , tempos de execuc  a  o 
do processo/tarefas/ac o es, indicac a o de pontos de melhoria, pontos de alerta e falhas de execuc a  o; 

49) Criac a  o de dashboards customizados para acompanhamento das execuc  o  es 
dos robo s utilizando dados da plataforma de robo s e de outras fontes de dados permitindo a disponibilizac  a  o 
de dashboards para acompanhamento principalmente pelas a  reas de nego cios; 

50) Gerac a  o e envio de alertas em situac  o  es anormais de execuc  a o de forma 
automa tica por e-mail ou por outros meios de comunicac a  o, como SMS; 

51) Gerac a  o dos fluxos de atividades atrave s de gravac a  o das tarefas executadas 
por humano ou atrave s de interface gra fica para o registro de eventos a serem executados pelo ser humano 
nas distintas interfaces, seja desktop e outros elementos dos MS Windows, bem como em aplicac  o  es e sites 
WEB ou aplicac o es acessadas por emuladores de terminal; 

52) Permitir a execuc a  o do robo  iniciada manualmente pelo usua  rio  na o agendada); 

53) Trabalhar com multi-tenancy para maximizar o desenvolvimento com controle de 
concorre ncia no desenvolvimento e execuc a  o, separados fi sica e logicamente; 

54) Trabalhar com redunda ncia na execuc a  o dos robo s com possiblidade de criar a 
alta disponibilidade e prevenc  a  o de falhas – a plataforma devera  prever a configurac a o para alta 
disponibilidade (high availability) e recuperac  a  o de desastre  disaster recover  .  etomada de processo a partir 
de alguma etapa por motivo especi  fico, como runtime error ou outra ocorre ncia operacional, lentida o no tempo 
de resposta, instabilidade da conexa o, timeout de aplicac o  es; 

55) Execuc a o do processo pelo robô de forma independente, sem intervenc  a o 
humana (unattended robots); 

56) Execuc a o de tarefas manuais dentro do fluxo de automac a  o (attended robots); 

57) Execuc a o dos processos por um ou mais robo  s dentro de uma transac  a  o u nica. 
Depende ncia entre robo s durante a execuc a  o; 

58) Fornecer em tempo real informac  a  o de status e sau de dos rob s. Essa visa o 
deve ser centralizada e mostrar quais necessitam de atenc a  o; 

59) Permitir a monitoração destes itens via API padrão da plataforma; 

60) Possui recursos via API para o reinício da execução de fluxos com status de 
falha; 

61) Devem existir benchmarks utilizados para acionar melhorias de desempenho e 
escalabilidade; 

62)  eve ser possi vel escalar a execuc  a  o de robo s conforme a necessidade, de 
forma ela stica; 

63) Permitir a criac a  o de biblioteca de objetos para reuso em outros processos; 

64) Disponibilizac a o de bibliotecas pre -definidas e configuradas para execuc  a  o de 
tarefas  a  conhecidas; 

65) Execuc a o do robo   em ambiente virtualizado ou fi  sico. Citar compatibilidades com 

ferramentas de mercado; 

66) Plataforma deve permitir alta disponibilidades de fluxos, redirecionando a fila de 
execução para outro agente designado em caso de indisponibilidade de um agente; 
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67) Fornecer toda a soluc a  o (ferramenta de desenvolvimento, monitorac  a  o, 
execuc a  o, etc.) com suporte a multiidiomas; 

68) Permitir integrac a  o com AI (machine learning) em nuvem, tais como IBM 
Watson, AWS TensorFlow e outros; 

69) Fornecer modos para tratamento de excec  o  es retornadas pelas aplicac  o  es 
acessadas pelo robo , tais como: o robo  ao acessar uma aplicac a  o web e obter um erro    P    , devera  
notificar o  e -user atrave s de e-mail; 

70) Conformidade e seguranc a: a soluc a  o devera  prover todos os requisitos de 

conformidade e seguranc a tais como, criptografia, credenciais do robo   e trilhas de auditoria completas da 
atividade do RPA, incluindo ac  o  es robo ticas e alterac o  es no processo iniciadas pelo usua rio; 

71) A soluc a  o devera  suportar escalabilidade para dezenas de milhares de objetos 

em um banco de dados relacional e fornecer mecanismos para orquestrar robo  s em escala; 

72) A soluc a o devera  disponibilizar recursos para o gerenciamento de parte de robo  s 
reaproveita veis, componentes de robo s e de robo s de maneira fa cil e segura; 

73) A soluc a  o devera  permitir o uso de banco de dados em ambiente na nuvem, 

como por exemplo: Microsoft Azure, Amazon Web Services, etc; 

74) A C    A A A ficara  responsa vel pela entrega, instalac a  o e configurac a  o da 
soluc a o de  PA nos ambientes tecnolo  gicos: desenvolvimento, homologac  a  o e produc a  o, a serem 
disponibilizados pela CONTRATANTE, de modo a permitir o seu perfeito funcionamento; 

75) O fornecimento de infraestrutura de hardware, software ba  sicos, servidor de 
aplicac a  o e softwares de banco de dados necessa  rios para a operac a  o da soluc a  o devera   sera  provido pela 

CONTRATANTE; 

76) A C    A A A deve fornecer, em tempo ha bil de implementac a  o, todas as 
informac o  es sobre a infraestrutura necessa  ria a ser disponibilizada pela CONTRATANTE para a instalac  a  o e 
configurac a  o da soluc a  o; 

77)  s ambientes instalados e configurados devera  o ser integrados ao Active 

Directory (AD) da CONTRATANTE; 

78) A licenc a devera  ser instalada e configurada nos ambientes de desenvolvimento, 
homologac a  o e produc a  o com acompanhamento da atividade pela equipe te  cnica da CONTRATANTE; 

79)  evera  ser fornecida documentac  a  o comprobato ria do direito de utilizac  a  o da 
Soluc a  o; 

80) Apo  s a finalizac a  o das atividades previstas nesta fase, a C    A A A emitira  
o Termo de Aceite da Implementac  a o contendo as atividades executadas para avaliac  a o e aprovac a  o da 

CONTRATANTE. 

6.1.9. Portal de permissionamento e auditoria de acessos para agentes robóticos (ITEM 4) do 
Grupo II 

6.1.9.1. Deverá possuir integração nativa com a plataforma de automação dos itens 1, 2 e 3, 
sendo obrigatória a comprovação da integração por meio de declaração do fabricante; 

6.1.9.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle dos agentes 
robóticos: 
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Item Quantidade 

Equipamentos ativos de conectividade de rede LAN e WAN 50 

Servidores Linux/Windows 50 

Instâncias de banco de dados 6 

Jump Server 1 

Elevação de Privilégio (Desktop) 10 

Usuários com acesso à dispositivos geridos pela solução 10 

Sessões Concorrentes 5 

6.1.9.3. Appliance Virtual 

1) Deve ser suportado nas Plataformas VMware vSphere 5.5 ou superior; 

2) Os usuários geridos pela solução poderão estar conectados simultaneamente; 

3) Armazenamento seguro e controle de credenciais não pessoais e privilegiadas em 
Servidores Linux/Unix, Windows (Incluindo contas de serviço como COM+ e IIS), Sistemas, Aplicações Web, 
Bancos de Dados, Estações de Trabalho e Dispositivos de Rede, totalizando 10 usuários ou 500 dispositivos; 

4) Prover autenticação transparente no sistema-alvo ou dispositivo de rede. A 
solução deve iniciar uma sessão injetando diretamente as credenciais na tela de login e servindo como um 
proxy para a sessão entre o usuário e o sistema-alvo, de forma que a senha não seja exposta ao solicitante do 
acesso; 

5) Eliminar credenciais inseridas em códigos-fonte, scripts e arquivos de 
configuração, fazendo com que as senhas passem a ser gerenciadas pela solução e invisíveis aos 
desenvolvedores e equipe de suporte de TI; 

6) Gerar vídeos ou logs de textos das sessões realizadas através da solução, 
armazenados em repositório seguro, criptografado e protegido contra qualquer alteração que comprometa a 
integridade dessas evidências; 

6.1.9.4. Especificação Técnica 

1) Gerenciar todo o ambiente sem a necessidade de instalação de agentes ou 
qualquer software nos sistemas-alvos ou dispositivos de rede; 

2) Gerar vídeos ou logs de textos das sessões realizadas através da solução, 
armazenados em repositório seguro, criptografado e protegido contra qualquer alteração que comprometa a 
integridade dessas evidências; 

3) Geração automática de senhas de alta complexidade de acordo com as regras 
de cada tecnologia e Política de Segurança da empresa; 

4) Realizar a troca automática das senhas, em horário programado, após terem 
sido liberadas para uso ou por vencimento de prazo; 

5) Possibilidade de gerenciar senhas privilegiadas em aplicações e integração com 
sistemas legado; 
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6) Oferecer interface com visão personalizada exclusiva para Auditorias e Órgãos 
Reguladores, contendo os dispositivos e credenciais gerenciadas pela solução; 

7) Prover área de transferência segura, de forma que o solicitante possa visualizar 
a senha ou copiá-la para a tela de login do sistema-alvo; 

8) Liberação ou revogação de todos os acessos de uma determinada credencial de 
maneira automatizada e imediata; 

9) Provisionamento de usuários locais em servidores Linux/Unix, Windows ou 
dispositivos de rede; 

10) Notificar via e-mail ou SMS, novas solicitações de aprovação de acesso aos 
respectivos responsáveis pelas credenciais; 

11) Permitir o monitoramento on-line do uso das contas e desligamento da sessão; 

12) Apresentar o recurso "break glass" para acesso de emergência às contas, ou 
seja, permitirá acesso a ativos protegidos de forma emergencial, sem a necessidade de aprovação prévia em 
contas no qual o usuário não teria acesso, sem perda de rastreabilidade; 

13) Oferecer a funcionalidade de "Discovery" para realizar busca de novos 
servidores, elementos de rede e bancos de dados, sendo capaz de levantar automaticamente as contas 
criadas nesses novos dispositivos e certificados; 

14) Possibilidade de bloqueio de comandos específicos, com opção de interromper a 
sessão caso o usuário execute um comando indevido; 

15) Buscar por comandos específicos executados pelo usuário através de linha de 
comando em logs ou sessões gravadas; 

16) Configuração de alertas imediatos quando realizados determinados comandos 
por usuários privilegiado; 

17) Possibilidade de geração de relatórios baseados nos logs e exportá-los para 
arquivos em formato ".csv"; 

18) A funcionalidade deve permitir que o administrador configure a comunicação 
com aplicações de terceiros utilizando scripts, macros, chamadas executáveis, linguagens de programação 
diversas e aceite protocolos variados incluindo, no mínimo, WMI, SSH, API REST HTTP/HTTPS; 

19) Caso seja necessária alguma integração com aplicações legadas e/ou 
integrações com o ambiente interno, o mesmo deverá ser customizado e desenvolvido pelo fabricante; 

20) A solução deve possuir ferramenta de monitoração própria para que seja 
possível especificar limiares (threasholds) referente ao uso de memória, CPU, disco e banco de dados, por 
exemplo; 

21) A solução deve possuir função de monitoramento e análise de comportamento 
para os sistemas e/ou dispositivos que contemplem, no mínimo, as especificações técnicas do parque 
computacional da CONTRATANTE; 

22) Extrair informações do servidor localizado nos Data Centers remotos caso seja 
necessário restaurar todas as configurações e os dados da solução de cofre de senhas; 

23) Possuir mecanismo para exportar arquivo com as últimas senhas para 
repositório remoto, de forma criptografada e protegida por senha de dupla custódia para recuperações de 
senhas no caso de falha total da solução; 
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24) No caso de falha de um dos servidores do cluster de cofre de senhas de alta 
disponibilidade local, cada um dos servidores deve tratar todas as requisições de acesso, sem nenhum 
prejuízo no desempenho ou nas funcionalidades; 

25) Alterações realizadas no cluster de cofre de senhas de alta disponibilidade local 
devem ser automaticamente replicadas para os outros servidores de redundância, de forma assíncrona ou 
síncrona e com delay máximo de 50ms; 

26) Utilizar tecnologia de restrição e autenticação que inclua Assinatura Digital 
(Hash), Path e endereço IP do host ou conjunto de hosts a serem acessados pela solução; 

27) Possibilidade de comunicação com os serviços de diretório via protocolo LDAPS; 

28) Implementar a especificação IETF RFC 2460; 

29) Suportar sincronização do relógio interno via protocolo NTP e atualização 
automática do horário de verão com suporte e customização local; 

30) Controlar a elevação de privilégio em estações de trabalho (endpoints), a fim de 
executar aplicações autorizadas que necessitem deste privilégio  “ un As” ; 

31) Possibilidade de mapear compartilhamentos de rede com um usuário 
administrador, diferente do usuário logado na máquina  “Mapear como” ; 

32) Possibilidade de validação do acesso ao cofre apenas usuários com agente 
instalado no desktop para garantir e restringir o acesso de máquinas externas; 

33) Caso seja separado em componentes, nenhum deles deve conter senhas em 
texto claro para autenticação; 

34) Gerenciar chaves SSH e fazer Scan de servidores Linux e identificação e 
publicação de chaves SSH; 

35) Liberação de acesso para execução de tarefas específicas em plataforma SSH e 
TELNET; 

36)  anto appliances quanto sistemas operacionais devem ser “hardenizados” e 
protegidos com firewall interno e detecção de intrusão. 

6.1.9.5. Gestão de Usuários e Perfis 

1) Cadastro de usuários com informações de nome, e-mail e departamento no 
mínimo; 

2) Cadastro de perfis de usuários; 

3) Segregação de funções por perfis de acesso; 

4) Flexibilidade para criação de quaisquer perfis novos, com diversas combinações 
de telas e funcionalidades de acordo com a necessidade do negócio sem intervenção do fornecedor; 

5) Importação automática de contas de usuários do AD; 

6) Importação automática de contas de usuários do LDAP; 

7) Gerenciamento de Grupos e Perfis de acesso integrados aos grupos de AD. 

6.1.9.6. Autenticação de Usuários 

1) Autenticação local através de usuários e senha; 
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2) Autenticação centralizada integrada com LDAP, LDAPS para MS AD com 
múltiplos DCS; 

3) Autenticação centralizada integrada com TACACS; 

4) Autenticação centralizada integrada com RADIUS; 

5) Autenticação centralizada integrada com autenticação por certificado digital 
pessoal para usuários e administradores; 

6) Duplo fator de autenticação nativo para acesso web ou através de client; 

7) Gestão de autenticação com múltiplos autenticadores simultaneamente. 

6.1.9.7. Cadastro de Ativos 

1) Cadastro de equipamentos parametrizado manualmente; 

2) Atributos como Marca, Modelo, Fabricante, Localidade, Grupo abertos para 
configuração do administrador da ferramenta independente do fabricante; 

3) Cofre de Credenciais; 

4) Sistema seguro de armazenamento de credenciais e senhas; 

5) Armazenamento de senhas criptografadas com padrões de criptografias fortes 
como AES 256 ou superior; 

6) Consolidação periódica de senhas para identificar senhas que foram alterados em 
sistema gerenciados; 

7) Envio de alerta por SIEM de senhas que não estejam iguais ao cofre. 

6.1.9.8. Cofre de Informações privilegiadas 

1) Armazenamento de certificados digitais; 

2) Armazenamento de senhas pessoais; 

3) Alerta de vencimento de informações armazenadas; 

4) Logs de alteração de informações privilegiadas; 

5) Permissão para compartilhamento de informações com outros usuários. 

6.1.9.9. Gravação de logs (Vídeos e Comandos) 

1) Gravação de Vídeo das sessões realizadas através de webproxy ou proxy 
transparente em formato otimizado; 

2) Gravação de comandos digitados em ambientes RDP e SSH; 

3) Oferecer opção de assistir o vídeo de uma sessão realizada diretamente na 
solução, sem necessidade de converter em formato de vídeo ou realizar download; 

4) Exportação de sessão em formato vídeo; 

5) Busca de registro de sessão por usuário, sistema alvo, ip alvo, data e hora; 

6) Busca por comandos e entradas de teclado digitados em plataforma Linux; 

7) Busca de comandos e entradas de teclado em plataforma Windows; 
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8) Gravação de Logs de Input e Output de comandos; 

9) Sem necessidade de agentes locais para gravação de sessão; 

10) Armazenamento e consulta de logs que forneçam ao menos, as seguintes 
informações: 

I. Identificação do usuário que realizou determinado acesso a um dispositivo; 

II. Identificação de quem aprovou o acesso do usuário; 

III. Data e hora do acesso realizado e das ações que o usuário realizou no 
dispositivo remoto. 

IV. Prover, ao menos, os seguintes filtros para a recuperação de logs:Usuário; 
Sistema-alvo acessado, Tipo de atividade, Intervalo de tempo (data/hora/minuto inicial e final); 

V. Permitir o acompanhamento on-line de sessões remotas pelo administrador e 
desligamento da sessão remotamente. 

6.1.9.10. Bloqueio de Comandos e Controle de Privilégios 

1) Bloqueio ou alerta de comandos com alertas, interrupção de sessão ou apenas o 
registro de execução - Baseado em blacklist; 

2) Possibilidade de bloqueio e auditoria de comandos específicos; 

3) Buscar por comandos específicos executados pelo usuário através de linha de 
comando em logs ou sessões gravadas; 

4) Configuração de alertas imediatos quando realizados determinados comandos por 
usuários privilegiados; 

5) Marcação de pontuação de comandos de acordo com nível de risco de cada 
comando. 

6.1.9.11. Rotação de senhas 

1) Troca automática de senhas para Servidores (Unix, Linux, Windows), Bancos de 
Dados (MS SQL, ORACLE, MYSQL, PostgreSQL), Aplicações Web, Dispositivos de Rede, Mainframe; 

2) Geração automática de senhas de força/complexidade de acordo com as regras 
de cada tecnologia e Política de Segurança da empresa; 

3) Flexibilidade para configuração de força de senha gerada; 

4) Realizar a troca automática das senhas, em horário programado, após terem sido 
liberadas para uso ou por vencimento de prazo; 

5) Possibilidade de gerenciar senhas privilegiadas em aplicações e integração com 
sistemas legado; 

6) Armazenamento de histórico de senhas por equipamento; 

7) Registro de troca executadas; 

8) Relatório de acompanhamento de trocas; 

9) Relatório de erros de trocas; 

10) Alertas de falha ou sucesso de trocas; 
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11) Possibilidade de reconfiguração de scripts de troca por configuração; 

12) Configuração de políticas de trocas de senhas com agendamento programado ou 
por ocorrências de eventos com especificação de parâmetros de prazo para a troca; 

13) Disponibilizar os Templates de troca de senha de forma que possam ser abertos, 
editáveis e auditáveis; 

14) Templates com linguagem acessível e fácil interpretação; 

15) Fluxo de aprovação de alteração de Template para evitar fraudes; 

16) Rastreabilidade de Alteração de Template; 

17) Troca de senhas em aplicações HTTP/HTTPS com templates. 

6.1.9.12. Análise de Comportamento 

1) Análise de sessão de usuário baseado em histórico de comportamento. Análise 
mínima das variáveis de estações origem, estações destino, credenciais, horários, duração de sessão; 

2) Identificação de comportamento diferenciados com alertas de anormalidade em 
relatórios em tela ou alertas para SIEM/SYSLOG; 

3) Análise de sessão de usuários com pontuação de comando críticos com alertas 
de anormalidade em relatórios em tela ou alertas para SIEM/SYSLOG; 

4) Dashboards gráficos com informações sobre riscos e ameaças. 

6.1.9.13. Dashboards e Relatórios 

1) Relatórios de operação com lista e usuários cadastrados, equipamentos 
cadastros, credenciais cadastradas; 

2) Relatórios PCI; 

3) Relatórios de Gestão de Evidências; 

4) Relatórios de Auditoria; 

5) Relatórios de Alertas; 

6) Exportação para Excel (.csv); 

7) Dashboard de utilização; 

8) Dashboard de conexões; 

9) Dashboard de utilização de sessões; 

10) Dashboard de sessão; 

11) Dashboard de usuário; 

12) Dashboard de servidor; 

13) DashBoard de estação de acesso. 

6.1.9.14. Controle de Elevação de Privilégios em Endpoint 

1) Para plataforma Windows possui a possibilidade de um agente local capaz de 
iniciar aplicações injetando credenciais automaticamente; 
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2) Possibilidade de validação do acesso ao cofre apenas usuários com agente 
instalado no desktop para garantir e restringir o acesso de máquinas externas; 

3) Permite a função e “ un As” para elevação de privilégio para executar 
aplicações que requerem privilégios; 

4) Mapeamento de compartilhamento de rede com usuário diferente do usuário 
logado na máquina  “Mapear como” ; 

5) As aplicações fazem parte da lista de uma lista autorizada; 

6) Este tipo de acesso não revela senha ao usuário; 

7) Não faz a gravação de sessão; 

8) Faz a gravação de logs no cofre. 

6.1.9.15. Central Gerenciamento 

1) Console central de gerenciamento de aplicação com capacidade para: 

I. Criação de usuários; 

II. Busca de sessão gravada; 

III. Busca de Consulta de senhas; 

IV. Gestão de políticas de acesso centralizadas; 

V. Cadastro de dispositivos centralizados. 

6.1.9.16. Ambiente de instalação 

1) A solução deve ser baseada em appliance virtual ou físico, atendendo as 
seguintes especificações: 

I. Caso o banco de dados e/ou Sistema Operacional utilizado seja de terceiros 
(exemplo: ORACLE/SQL ou Windows), a solução deverá ser entregue com licenças de software e garantia que 
a compatibilize com a solução; 

II. Para o caso acima, a empresa contratada deverá prestar suporte também 
dos componentes adicionais a serem entregues, diretamente ou por subcontratação, sem custos adicionais 
para a CONTRATANTE; 

III. Não haver necessidade de utilização de ferramentas de terceiros para 
completar a solução, ou seja, um fabricante único que atenda todas as necessidades de um Cofre de Senhas. 

6.1.9.17. Da Arquitetura de Implantação da Solução 

1) A solução deve ser licenciada e implantada de modo a atender, no mínimo, aos 
seguintes requisitos de arquitetura: Ser instalada em 02 ambientes; 

2) Para as soluções ofertadas em virtual appliance, os recursos de hardware serão 
fornecidos pela CONTRATANTE; 

3) Para que a solução continue funcionando localmente mesmo com a falha de um 
nó de cada elemento, em cada um dos 02 ambientes, no mínimo os seguintes elementos devem ser instalados 
em regime de alta disponibilidade: 

I. Ativo-Ativo 
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4) O modelo mínimo de funcionamento e tolerância a falhas a ser implantado é: 

I. Site principal: Ativo; 

II. Site secundário: Ativo 

5) O acesso primário (em situação normal) dos usuários à solução deve ser sempre 
via os elementos instalados em sua rede local; 

6) CONTRATADA, no quantitativo necessário para atender aos requisitos de 
arquitetura e alta disponibilidade apresentados, com todas as licenças válidas, com garantia igual ao do objeto 
desta contratação e sem custos adicionais para a CONTRATANTE. 

6.1.10. Serviços técnicos especializados para os itens de 1, 2 e 3 (ITEM 5) 

6.1.10.1. O servic  o de consultoria para implantac  a  o de soluc a  o e introduc a  o de metodologia 
de excele ncia em automac a  o de processos com  PA compreende todas as atividades necessa  rias para 
introduc a  o de metodologia de excele ncia em automac a  o de processos, compreendendo, mas na o limitadas a: 

a) Apoio na definic a  o dos objetivos estrate gicos da robotizac  a  o, de forma que 
estejam alinhados aos objetivos e estrate  gias da pro  pria Organizac a o e da Central de Servic  os 
compartilhados; Identificac  a  o, acompanhamento e mitigac a  o de riscos ou potencializac  a  o de oportunidades na 
construc a  o de soluc o  es robotizac a  o com base em boas pra ticas de mercado e na expertise dos consultores; 

b) Apoio na definic  a o e implementac a o de procedimentos e metodologias que 
assegurem a continuidade da robotizac  a  o; 

c) Apoiar na definic a  o e implementac a o de procedimentos de governanc  a e de 
mecanismos para assegurar a qualidade das automac o  es por robotizac a  o; 

d) Apoiar na definic a  o de os controles para assegurar o uso das melhores pra ticas; 

e) Apoiar na definic a  o e implementac a  o de modelo de operac  a o que assegure a 
manutenc a  o e suporte aos robo  s; 

f) Acompanhar a execuc a o do Plano de Robotizac  a  o, avaliando os indicadores 
definidos e o atingimento das metas estabelecidas; 

g) Aferir a adere ncia dos processos de robotizac  a  o aos procedimentos e 
metodologias definidos, propondo ac  o  es de adequac a  o quando necessa rias; 

h) Elaborar a documentac a o necessa ria, conforme determinado a partir do 
desenho de processo de gesta  o de demandas de automac a  o. 

6.1.10.2. O Servic o especializado de consultoria na soluc  a  o de RPA e desenvolvimento de 
automac o  es, compreende a consultoria na metodologia de automac  a  o, bem como consultoria para 
automac o  es na soluc a  o de RPA, incluindo o desenvolvimento e a documentac  a  o de automac o  es na soluc a  o 
de  PA. Contemplando, mas na  o esta  restrito a: 

a) Identificac a o, sinalizac a  o, acompanhamento e mitigac  a o de riscos ou 
potencializac a o de oportunidades na robotizac a  o; 

b) Apoio a  Contratante nas simulac o  es de utilizac a  o do robo ; 

c) Realizac a  o de operac a  o assistida do robo ; 

d) Realizac a  o dos ajustes identificados durante operac a  o assistida do robo ; 

e) Definic a  o e implementac a  o de me tricas de qualidade para os robo s; 
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f) Realizac a  o de transic a  o do robo   para a equipe de sustentac a  o; 

g) Realizac a  o de passagem de conhecimento; 

h) Desenvolver, implementar, realizar atualizac o  es e realizar a gesta o nos scripts 
de automac a  o; 

i) Prestar apoio ao desenvolvimento, implementac  a  o, atualizac a  o e gesta o de 
scripts de automac a  o; 

j) Elaborar e/ou atualizar documentac  a  o de todos os artefatos ligados a 
automac a  o de scripts; 

k) Realizar manutenc a o preventiva e evolutiva dos artefatos ligados a automac  a  o 

de scripts; 

l) Realizar e apoiar no detalhamento do processo, compreendendo: levantamento 
de todas as atividades, regras, dados e outras informac  o  es necessa rias para a identificac  a  o do escopo da 
robotizac a  o e possi veis riscos; 

m) Realizar e apoiar no teste da robotizac  a  o: desenhar planos de testes, 

acompanhar os testes, e realizar os ajustes identificados; 

n) Realizar e apoiar na implantac  a o em produc a  o, bem como acompanhamento da 
execuc a  o do processo de forma automatizada no ambiente de produc  a  o e o suporte te  cnico do processo 
automatizado no período da contratac a o ou de garantia de servic os; 

o) Apoiar na definic a  o de estrate gias para ampliar a efetividade da robotizac a  o; 

p)  razer melhores pra ticas e tende  ncias de mercado voltadas a   robotizac a  o; 

q) Contribuir proativamente identificando e apresentando proposic  o  es de melhorias 
e/ou novas demandas relacionadas a  robotizac a o; 

r) Planejamento e execuc a o de ac o  es de melhorias ou redesenho da arquitetura 
de robo s, integrac o es, customizac o  es, relato rios e paine  is, visando flexibilidade e adequac  a  o a novos 
requerimentos e exige ncias de nego cio; 

s) Apoiar na definic a  o e implementac a o de procedimentos de governanc a e de 
mecanismos para assegurar a qualidade das automac  o  es por robotizac a  o; 

t) Apoiar na definic a  o de os controles para assegurar o uso das melhores pra  ticas; 

u) Apoiar na definic a  o e implementac a  o de modelo de operac  a o que assegure a 
manutenc a  o e suporte aos robo  s; 

v) Apoiar na resoluc a  o de incidentes, atuando na ana lise de causa raiz, post-
mortem e na soluc a  o do problema em si; 

w) Apoiar na sustentac a  o e manutenc a  o das automac  o es de processos 
desenvolvidas pela Contratada e das automac o  es desenvolvidas pela equipe interna da Contratante; 

x) Elaborar e atualizar a documentac a  o necessa ria; 

6.1.11. Serviços técnicos especializados para instalação e configuração de portal de 
permissionamento e auditoria de acessos para agentes robóticos. (ITEM 6) 

6.1.11.1 Serão fornecidas horas de serviço para a atividade abaixo: 

a) Implementação da solução no ambiente da contratante; 
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b) Instalação e configuração da Solução contratada; 

c) Instalar atualizações e patch’s de segurança; 

d) Configuração e Operação e utilização da solução; 

e) Configuração de Acesso remoto a dispositivos autorizados; 

f) Requisição de acessos privilegiados; 

g) Geração de Vídeos, Logs e Relatórios das sessões realizadas; 

h) Implementar a cerimonia de chave mestra; 

i) Configurar Alteração automática de senhas; 

j) Adicionar ativos / usuários para serem controlados pela solução; 

k) Configurar backup e restore da solução e seus respectivos dados; 

l) Passagem de conhecimento da solução instalada e configurada; 

m) Teste de funcionalizadades da solução contratada; 

n) Documentação do ambiente instalado e configurado; 

6.1.12. Especificação de Serviços 

a) Oferecer Suporte (24x7x365) 

b)  ferecer operação assistida, incluindo “ a  one” com o fabricante; 

c) Suporte em todos os níveis a partir de centrais de atendimento no Brasil. 

6.2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.2.1. Os serviços de implantação/instalação do Software serão solicitados por meio de 
AUTORIZAÇÕES-ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO, assim definido como documento utilizado pela 
Administração para a solicitação, acompanhamento e controle dos itens relativos à execução do contrato, 
possibilitando a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado; 

6.2.2. A Autorização-Ordem de Compra/Fornecimento deverá definir e especificar os serviços a 
serem realizados, o prazo de entrega, endereço de entrega, responsável pela solicitação do serviço, preço 
unitário e total. 

6.3. DOS PRAZOS 

6.4.1. A Contratada deverá promover a instalação do objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
após o recebimento da Ordem, os quais serão solicitados gradativamente; 

6.4.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal e 
justificada da contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da Administração Contratante; 

6.4.3. Para implantação dos itens constantes no Item 10 e Anexo I do Termo de Referência, a 
Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato, um cronograma de instalação dos mesmos – Plano de Projeto, a ser elaborado em conjunto com os 
técnicos do PRODAP, bem como com os servidores da Contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da Contratante: 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   149 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de seus                                                                                                                                                                                                                                                                                          
executores centrais e regionais; 

7.1.2. Informar a necessidade de alteração, inclusão ou substituição de unidade de atendimento, 
em razão de transferência dos órgãos ou mudanças de endereços; 

7.1.3. Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço; 

7.1.4. Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondente aos serviços 
efetivamente prestados; 

7.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições/irregularidades 
no software, fixando prazo para a sua correção; 

7.1.6. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no Contrato e de 
acordo com as normas orçamentárias; 

7.1.7. Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela Contratada, a 
compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas; 

7.1.8. Requerer a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que julgar 
inadequado para a execução dos serviços; 

7.1.9. Designar o(s) servidor(es), bem como os seus suplentes como responsáveis pelo 
acompanhamento, fiscalização e outros procedimentos inerentes aos serviços a serem prestados pela 
Contratada; 

7.1.10. Informar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, outras providências necessárias 
ao bom andamento dos serviços, sem prejuízo das já descritas neste contrato e no Termo de Referência. 

7.2. São obrigações da Contratada: 

7.2.1. Atender todas as condições e prazos previstos neste contrato, no Termo de Referência e 
Anexos; 

7.2.2. Designar preposto, aceito pela Contratante, para representá-la durante a vigência do 
Contrato; 

7.2.3. Manter durante a execução do Contrato, as mesmas condições fiscais e técnicas, quando da 
licitação; 

7.2.4. Fornecer as especificações técnicas do software a ser instalado, incluindo treinamento 
operacional técnico para servidor(es) do CONTRATANTE; 

7.2.5. Obter, quando necessário, todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à 
execução dos serviços contratados, arcando com o ônus dos emolumentos previstos em lei; 

7.2.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto aos 
serviços contratados; 

7.2.7. Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação; 

7.2.8. Informar ao Contratante sempre que houver qualquer alteração no software que influencie a 
operacionalização do mesmo; 

7.2.9. Arcar com todos os custos de manutenção; 
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7.2.10. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados em função de ação ou omissão de 
empregado seu, durante a execução de serviços; 

7.2.11. Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
tributários, sociais de acidente de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidirem ou que venha 
incidir sobre o(s) objeto(s) do Contrato; 

7.2.12. Apresentar relatório de serviço para cada atendimento, hora do início e término do 
atendimento, nome e matrícula do servidor que recebeu, defeito apresentado, providências adotadas e ainda 
quaisquer outras anotações pertinentes, necessárias; 

7.2.13. Após a execução do serviço e homologação cabível, a Contratada deverá apresentar a(s) 
nota(s) fiscal (ais), em 02 (duas) vias, para a liquidação e pagamento da despesa, por parte da Contratante; 

7.2.14. Ficará a cargo da contratada, a implantação (instalação) de equipamentos e acessórios, a 
mão de obra especializada e o fornecimento, aplicação e substituição parcial e/ou total de peças e 
equipamentos, quando da execução dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

8.1. O objeto será recebido de acordo com as especificações, características e condições estabelecidas neste 
contrato. 

8.2. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.° 8.666/93, o objeto deste Termo será recebido, 
mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e 
quantidades; 

b) Definitivamente: por um servidor ou uma comissão de recebimento, nomeada pela 
Administração contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

8.3. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela 
Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias; 

8.4. No caso de constatação de inconformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) 
pendência(s); 

8.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, tão logo seja firmado Contrato, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega e instalação dos bens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados; 

9.2. O representante indicado no item acima atuará como Fiscal do Contrato e deverá ter condições técnicas 
para o exercício de tais funções; 

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante designado pela 
contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes; 

9.4. Ao Gestor caberá atuar orientando, fiscalizando e intervindo no interesse da Administração, a fim de 
garantir o exato cumprimento das cláusulas e condições pactuadas entre as partes, podendo–se destacar: 
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a) Zelar para que o objeto da contratação seja fielmente executado conforme o ajustado no 
Contrato; 

b) Anotar em documento próprio as ocorrências; 

c) Determinar a correção de falhas ou defeitos; 

d) Verificar a necessidade de aplicação das sanções administrativas, e; 

e) Encaminhar a Autoridade superior as providências cuja aplicação ultrapasse o seu nível de 
competência. 

9.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas. 

10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o ÍNDICE DE CUSTOS DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, apurado e divulgado pelo IPEA, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

10.3. Os valores referentes ao serviço, objeto deste Contrato, eventualmente, poderão ainda sofrer 
ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos: 

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

10.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

10.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

10.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

10.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

11.1. O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite percentual de 25%, 
mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 65, § 1º, da Lei n.° 8.666/1993, 
ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES  

12.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.° 10.520/2002 e Art. 49 do Decreto Federal n.° 10.024/2019, ficará 
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impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 

12.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178, da Lei 
14.133/2021. 

12.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
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de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados; 

12.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 12.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

12.5.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado do Amapá ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.° 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e na Lei 
n.° 9.784/1999. 

12.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

12.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

12.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.° 9.784/1999. 

12.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA 
ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

12.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

12.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela 
Lei n.° 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

12.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de 
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

12.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. Não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento 
contratual, por parte da empresa, assegurará ao órgão demandante, sem ônus de qualquer espécie para este 
e sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através 
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de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova 
de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no Art. 78 da Lei n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores; 

13.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei n.° 
8.666/93 e alterações posteriores: 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para 
este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do 
disposto na Cláusula “ as Penalidades”; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência 
para a Administração CONTRATANTE; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 
devidamente ratificada pelo Gestor do órgão demandante; 

13.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da Contratante adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras, como a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados, dentre outras medidas, para que não haja a imediata interrupção dos serviços. 

13.5. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.° 
10.520/2002; na Lei n.° 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei n.° 8.078/1990 (CDC); demais 
normas aplicáveis e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme preceitua 
o art.61, parágrafo único, da Lei n.° 8.666/93; 

15.2. Em se tratando de verbas e recursos provenientes da União, advindos de transferências voluntárias, por 
intermédio dos instrumentos previstos em lei, aos demais entes federados, a publicação deste Contrato deverá 
ocorrer também no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

17.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, sendo que a vigência inicialmente prevista poderá 
ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 60 
(sessenta) meses, já computados os iniciais, conforme disposto no Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93, caso 
sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela 
autoridade competente: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
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b) A contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

c) O contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; 

d) A administração ainda tenha interesse na realização do serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que seja 
invocável. 

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes contraentes na presença de 02 
(duas) testemunhas.  

Macapá-AP, ____ de ________ de 2021.  

 

(RAZÃO SOCIAL DO ÓRGÃO) (RAZÃO SOCIAL EMPRESA) 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   156 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00015/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

ANEXO I 

 

OBS.: Conforme especificações, quantitativos e preços vinculados ao Pregão Eletrônico n.° XXX/XXXX-

CLC/PGE e seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência, bem como, de acordo com a 

Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA, devidamente adjudicada e homologada no 

Processo SIGA n.° XXXXX/XX/XXXX. 
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