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Comissão Permanente de Licitação 
Rua Emídio dos Santos, s/nº. Barbalho - Cep: 40300-010 - SSA/BA. 
Sala de Licitações – 3º andar – Prédio Administrativo 
TEL/FAX: (071) 2102-9406 
CGC:. nº 13.941.232/0001-96 
Inscrição: nº 70.244.376 

 
EDITAL DE CONVITE 
N°06/2009 - IF-BAHIA. 

                                                             
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF-BAHIA, 
através da Vossa Magnífica Reitora que disciplina a Comissão Permanente de Licitação, de 
acordo com a Portaria nº 845, de 13 de julho de 2009, torna público aos interessadas, a 
realização de licitação na modalidade de Convite nº 06/2009, e conforme Lei nº. 8.666/93, do 
tipo menor preço, e as legislações posteriores vigentes no andamento do presente Convite. 
 
1.0 - TERMOS DE REFERÊNCIA 
1.1 - Local: Sede do IF-BAHIA, Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho. 
1.2 - Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 14 de agosto de 2009, às 
09:00 horas, na Sala de Reuniões de Licitações, 3ª. Andar, sala 12, a Rua Emídio dos 
Santos s/nº, Barbalho, Salvador/Bahia. 
1.3 – Estará afixada, no Quadro de Avisos do IF-BAHIA, cópia do instrumento convocatório, e 
divulgado na página  www.ifba.br, informações tel. (71) – 2102-9524 ou 2102.9406. 
1.4 – Forma de execução: Menor Preço 
1.5 - Tipo de Licitação: Menor Preço. 
1.6- Prazo máximo para execução dos serviços anual. 
1.7 - Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das 
mesmas. 
1.8 - Autorização para a Licitação: Processo Administrativo Nº 23142.004902/2009.  
1.9 - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à 
conta de recursos provenientes do Tesouro. 
2.0 - OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1- Instalação com fornecimento de 501 licenças de software antivírus, com atualização, 
manutenção e suporte técnico para a infra-estrutura de tecnologia da informação e da 
comunicação do IF-BAHIA, conforme anexo IV. 
2.2 - ANEXOS 
Fazem parte integrante desta Carta Convite: 
a) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação - ANEXO I; 
b) Modelo Empregador Pessoa Jurídica -ANEXO II; 
c) Projeto Básico e termo de Referência – ANEXO III; 
d) Minuta do Contrato a ser celebrado – ANEXO IV. 
3.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO Á LICITAÇÃO 
3.1 As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados, denominados de 
ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo constar, em 
todos, no subscrito, a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a 
denominação do ENVELOPE; 
3.2 – Sociedades nacionais, pessoa jurídica de direito privado, habilitadas na forma da 
legislação vigente, cadastradas e habilitadas inicialmente no SICAF - Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores, cuja regularidade cadastral será confirmada por 



 2

meio de consulta ‘ON-LINE’ no ato de abertura da licitação e de conformidade com o Inciso III 
do Item 7 da IN 05/95; 
3.3 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Permanente de 
Licitação designada por Portaria da Magnífica Reitora do IF-BAHIA. 
3.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com 
poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não 
apresente ficará o representante sem poderes para questionar alguma coisa em ata. 
3.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, 
devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados 
pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão 
Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes: 
A. ENVELOPE HABILITAÇÃO 
 
A.I – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, conforme modelo do ANEXO I; 
A.2 –Empregador Pessoa Jurídica conforme modelo ANEXO II; 
A.3 – Um atestados de capacidade técnico fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa executou serviços compatíveis com o objeto desta 
licitação.  
 
HORÁRIO PARA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA SALA DE LICITAÇÕES: DAS 
09:00h ÀS 11:00h DE SEGUNDA À SEXTA, ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA DA 
ABERTURA DA REFERIDA LICITAÇÃO.  
 
B. ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
B.I – A proposta deverá conter preço unitário por item, de acordo com o especificado no Anexo 
IV – PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, e já deverão estar inclusos no 
preço global: encargos sociais e fiscais, transportes, lucros, taxas e emolumentos, e outras, 
incidentes sobre o objeto desta Carta Convite.  
B.II - Todos os itens devem permitir que se conheçam facilmente as quantidades e preços, para 
determinação do custo dos serviços, ficando á critério do IF-BAHIA exigir a apresentação, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, de esclarecimentos necessários à perfeita 
compreensão daqueles considerados obscurantes. 
B.III - Deverá constar na proposta comercial da sociedade para formalização de pagamento: 
nome e número do Banco, número da agência, e número da conta corrente da sociedade.                 
3.6. Disposições referentes à documentação 
3.6.1. Todos os documentos expedidos pelos licitantes devem ser datilografados ou digitados 
em computador, no idioma nacional, sem emendas, rasuras, em papel timbrado do expedidor e, 
os demais documentos no original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário autorizado 
pelo IF-BAHIA um dia antes da abertura dos envelopes, ou publicação em órgãos de imprensa 
oficial. 
3.6.2. Os interessados que tenham dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação dos 
termos desta Carta Convite, serão atendidos durante o expediente administrativo, no IF-BAHIA 
na Sala de Reuniões de Licitações, para esclarecimentos necessários, até (48) horas antes da 
abertura da licitação.   
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3.6.3. As solicitações feitas serão formuladas por escrito e os esclarecimentos prestados a 
todos os licitantes, através de ofícios circulares, não sendo atendidas as solicitações verbais ou 
formuladas, após o prazo estabelecido. 
3.6.4. Fica entendido que toda documentação da licitação é complementar entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será 
considerado específico e válido. 
3.6.5. A proposta deverá conter a razão social da firma, endereço completo, inclusive CEP, 
Agência Bancária, código e o número da conta corrente, em papel timbrado da própria 
empresa. 
3.6.6. O envelope Habilitação deverá conter também, NOME DA FIRMA, ENDEREÇO, CEP, 
CNPJ, TEL, FAX, REFERÊNCIAS DA LICITAÇÃO, e a denominação da modalidade de 
Licitação, com as respectivas numerações e horário.  
4. – PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
4.1. No dia, hora e local designado, receber-se-á das sociedades os envelopes Habilitação e 
Proposta Comercial. A Comissão Permanente de Licitação procederá inicialmente à consulta 
“on line” para confirmação da regularidade cadastral e habilitação parcial no SICAF – Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores, dos licitantes. Os extratos emitidos passarão a fazer 
parte do processo depois de rubricados. Serão abertos os envelopes HABILITAÇÃO e 
apresentará aos presentes credenciados, que autenticarão com suas rubricas, folha por folha. 
Caso todas as sociedades presentes estejam regulares junto ao SICAF e com a documentação 
exigida para habilitação em ordem, e não havendo motivo para suspensão da reunião, 
proceder-se-á imediatamente a abertura dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL.  
4.2. A CPL poderá solicitar de qualquer licitante, no ato da realização da reunião, informações 
ou esclarecimentos complementares, ou permitir a regularização de folhas meramente formais 
na documentação. 
4.3. Da reunião de abertura dos ENVELOPES, será lavrada ata circunstanciada, que 
mencionará todas as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, e as 
demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação.  
4.4. As dúvidas, que surgirem durante a reunião, serão a juízo do Presidente da Comissão, por 
este resolvidas, na presença dos licitantes, ou deixadas para ulterior deliberação, devendo o 
fato ser registrado em ata, em ambos os casos. 
4.5 – As propostas serão analisadas pela CPL, que marcará uma data para publicação dos 
resultados.  
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1. No julgamento da (s) proposta (s), onde a defesa dos interesses do Serviço Público será 
sempre princípio básico, a CPL considerará o que determina o Artigo 45, quando será vencedor 
o licitante que apresentar a proposta de acordo com as determinações da presente Carta 
Convite e ofertar o menor preço Global. 
5.2. No caso de ocorrência de divergência entre o valor numérico, unitário, resultante de cada 
item, prevalecerão os primeiros. 
5.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação dar-se-á 
conforme o § 2ºº do Artigo 45.    
5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao disposto nos Incisos I e II do 
Artigo 48. 
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5.5. Fica assegurado ao IF-BAHIA o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade 
com o estabelecido no Artigo 49. 
5.6. Nos termos do § 5ºº do Artigo 43, o IF-BAHIA, até a emissão do empenho ou documento 
substituto poderá desclassificar qualquer licitante por despacho fundamentado.  
6. RECURSOS 
6.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela CPL somente serão acolhidos, nos 
termos do Artigo 109.  
6.2. Os recursos aos termos da Carta Convite, somente serão acolhidos conforme o § 2. º do 
Artigo 41.  
7. ADJUDICAÇÃO 
7.1. Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço global, 
após homologação. 
7.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento ás notificação 
referida desta licitação, o IF-BAHIA, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de 
classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64. 
8. PENALIDADES 
8.1. A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 será a critério da Administração, de até 15o/o 
do valor unitário ou do valor global. 
9.0. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
9.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela Coordenação de Informática do IF-BAHIA, 
campus de Salvador. 
9.2 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IF-BAHIA para certificar Notas 
Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços. 
10.  PAGAMENTO 
10.1. O IF-BAHIA emitirá Empenho para cobrir os pagamento do serviço a ser adquirido. 
10.2. O pagamento far-se-á após a aprovação do serviço pela Coordenação de Informática do 
IF-BAHIA, Campus de Salvador. 
10.3. Os pagamentos terão, como condições, os trâmites legais da documentação. 
11.0. RESPONSABILIDADE 
11.1. Cabe ao IF-BAHIA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e 
referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados. 
12.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com 
os elementos técnicos fornecidos pelo IF-BAHIA. 
13.0. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
13.1. O IF-BAHIA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos 
licitantes caibam qualquer tipo de reclamação ou indenização: 
a) Adiar a data de abertura da presente licitação; 
b) alterar as condições da Carta Convite, e outros elementos que digam respeito á presente 
licitação. 
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13.2. A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
mediante parecer escrito e fundamentado. 
13.2.1. Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo a 
anulação do contrato, se houver. 
13.2.2. O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em 
contraditório e ampla defesa dos licitantes que dela participarem. 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Carta Convite, excluir-se-á o dia do inciso e 
incluir-se-á o do vencimento. 
14.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos desta 
Carta Convite, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos 
administrativos e das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas na Carta Convite. 
 

Salvador, 28 de julho de 2009. 
 
 

Sérgio José da Silva Cerqueira 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
Jacqueline Nogueira de Meneses                    Edson Bahia Fonseca 
                 Membro                                              Membro
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ANEXO I 
            

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 

 
                                                                  
                                                               DECLARAÇÃO 
 
 
 
(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ: nº 

___________________, sediada_____( endereço completo ) _______________, 
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
( a ) ______________________________________________ 
 
 
nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO II 
 

MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
REF. ( Identificação da Licitação) 
 
 
____________________________________ 
 
 
_______________________________________________________, inscrito no CNPJ 
Nº_________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal identidade Nº ___________________________ e do CPF 
nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (  ). 
 

 
 

____________________________________________ 
DATA 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

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

PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO: INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE 
ANTIVÍRUS COM ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A 
INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO DO 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA. 
 
1.1 É vedada a sub-contratação parcial do objeto, a associação da contratada com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

1.2 Os serviços objeto desta licitação não poderão sofrer solução de continuidade durante 
todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, 
sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de 
subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais 
manterá estrita e exclusiva fiscalização. 

2. JUSTIFICATIVA 
Manter em condições satisfatória de funcionamento, o sistema de segurança de dados do 
Instituto Federal da Bahia. 
Para execução dos serviços, de modo a manter a solução já existente e os investimentos 
realizados, deve-se considerar a existência de uso da suíte de ferramentas do fabricante 
Trend Micro, que possui o seguinte quantitativo de licenças por prazo indeterminado, bem 
como ampliar os quantitativos necessários e prover licenças de novos produtos do mesmo 
fabricante integrados com a solução existente para o pleno atendimento da proposta: 
 

Officescan Client Server Edition 8.0 501 
Serverprotect Win Nt/2000 5.x 501 
Trend Micro Control Manager Standard Edition 501 

 
 Para isto deve ser feita à renovação da assinatura de atualizações de listas de 

vírus e fornecimento de novas versões para as licenças existentes, ou substituição 
das licenças, sem ônus, por licenças de software mais atualizado do mesmo 
fabricante que atenda as funcionalidades requeridas neste projeto básico. 

3. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
Os serviços objeto desta licitação serão contratados por 12 (doze) meses; 
A critério da Administração, para assegurar preços e condições mais vantajosas, a 
vigência do contrato poderá ser prorrogada para um total de até 48 (quarenta e oito) 
meses, respeitado o limite total de quarenta e oito meses. 
4. PLANO BÁSICO DE EXECUÇÃO 
Os serviços devem contemplar todo o parque de computadores do Instituto Federal da 
Bahia, o qual é multi-campi e é composto por campi em diversas cidades do Estado da 
Bahia. A instalação de software associado a execução do serviço poderá ser feita remota 
em estações de trabalho (de forma automatizada e agendada, utilizando recursos 
existentes na estrutura de TIC do contratante como o Active Directory) e presencial nos 
servidores. O parque de servidores se concentra no Centro de Processamento de Dados, 
hoje no Campus de Salvador. A tabela abaixo resume e apresenta a estimativa atual do 
parque instalado, a qual deve ser utilizada para compor a planilha de preços da proposta 
indicada no item 4.7. 
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Serviço Licenças
PROTEÇÃO PARA SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO 
WINDOWS E LINUX 

 
501 

 
Os serviços devem ser prestados de forma contínua através da instalação com 
fornecimento da solução de software e licenças, e posterior suporte, manutenção e 
atualização das soluções de ANTIVÍRUS ofertadas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 
Qualquer licenças de software fornecidas passam a propriedade do Instituto Federal da 
Bahia válidas por tempo ilimitado, mesmo após o término do contrato. 
4.1 PROTEÇÃO PARA SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO WINDOWS E 
LINUX COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
No ambiente Windows: 
 

 Instalação e atualização do software sem a intervenção do usuário; 
 Instalação remota Web; 
 Atualização automática das vacinas de forma incremental e da versão do software 

e proteção contra intrusos. O horário de atualização deve ser configurável; 
 Fornecer, em tempo real, o status atualizado dos servidores, com as seguintes 

informações:  
o data das vacinas, versão do antivírus, versão do engine,nome da máquina, 

status (com vírus, desatualizada, etc),usuário e IP; 
 Geração de backup dos arquivos antes da remoção de vírus; 
 Detecção e remoção de vírus de macro em tempo real; 
 Capacidade de remoção automática total dos danos causados por spyware, 

adwares e worms,assim como limpeza do rastro do vírus; 
 Capacidade de identificação da origem da infecção, para vírus que utilizam 

compatilhamento de arquivos como forma de propagação; 
 Possibilidade de retorno de versão anterior das vacinas remotamente; 
 Proteção em tempo real contra vírus, worms, cavalos-de-tróia, spyware, adwares e 

outros tipos de códigos maliciosos; 
 Instalação sem necessidade de reiniciar o servidor; 
 Proteção contra desinstalação e desativação não autorizada do produto, importar e 

exportar configurações e abrir a console do cliente não autorizada do produto 
protegido por senha; 

 Proteção anti-spyware deverá ser nativa do próprio antivirus, ou seja, não 
dependente de plug-in ou módulo adicional 

 Possibilidade de agrupamento dos servidores, com configuração específica para 
cada grupo. 

 Realização de rastreamento manual e agendado nos servidores. Log centralizado; 
 Armazenar logs de atividades e vírus, com capacidade de fazer pesquisas no logo 

sem utilizar ferramentas de terceiros, e gerar relatórios. O logo poderá ser 
exportado; 

 Rastreamento de arquivos compactados nos formatos mais utilizados em até 10 
níveis de compactação; 

 Capacidade de procurar códigos maliciosos pelo tipo real de arquivo; 
 Possuir funcionalidades que permitam o isolamento (área de quarentena) de 

arquivos contaminados por códigos maliciosos que não sejam conhecidos ou que 
não possa ser reparados em um servidor central da rede; 

 Possibilidade de colocar arquivos e diretórios em listas de exclusões para não 
serem verificados pelo antivírus; 

 Possibilidade de funcionamento e administração independente da ferramenta de 
gerenciamento centralizado. 



 10

 Possuir Anti-Malware; 
 Possuir Web Reputation Services (WRS) integrado, ou seja , bloqueio baseado em 

reputação; 
 Possuir funcionalidades que permitam o isolamento (área de quarentena) de 

arquivos contaminados por códigos maliciosos que não sejam conhecidos ou que 
não possa ser reparados em um servidor central da rede; 

 Garantia da atualização constante dos clientes de antivírus mesmo que não 
estejam na rede LAN dos servidores que atualizam o Cliente do antivírus 

 Realizar a limpeza de todos os rastros de um código malicioso(chaves de registro, 
processos em memória, arquivos do SO) de forma integrada, sem a necessidade 
de instalação de software ou plug-in adicional, tudo isso de forma centralizada e 
remota, com detecção e limpeza de spyware, filtro heurístico para os Sistemas 
Operacionais de servidor Windows Server 2000, Windows server 2003 

 
No ambiente Linux: 
 

 Fornecer, em tempo real, o status atualizado dos servidores e estações, com as 
seguintes informações: 

o data das vacinas e versão do antivírus; 
 Detecção e remoção de vírus de macro em tempo real; 
 Possibilidade de retorno de versão anterior das vacinas remotamente, a partir da 

console de gerenciamento; 
 Detecção e remoção de vírus do tipo “Trojan Horse”; 
 Instalação sem necessidade de reiniciar o servidor; 
 Realização de rastreamento manual e agendado nos servidores; 
 Rastreamento de arquivos compactados nos formatos mais utilizados em até 10 

níveis de compactação. 
 
4.5 CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 Todo serviço de suporte e configuração deve ser realizado por profissional 
certificado pelo fabricante; 

 A configuração deve ser realizada desde o inicio; 
 A licitante deve apresentar carta de solidariedade do fabricante, contendo o nível 

de parceria; 
 A licitante deve ter parceria com o fabricante comprovado por carta de 

solidariedade do fabricante; 
 A licitante deve apresentar cronograma para execução dos serviços de instalação e 

suporte de todos os produtos fornecidos, com detalhamento das atividades a 
serem desenvolvidas, indicando as atividades de responsabilidade da licitante e da 
contratante; 

 A licitante deverá realizar a instalação e configuração de todos os produtos 
fornecidos, conforme planejado no cronograma anterior, bem como conforme 
políticas de egurança definidas pelo contratante; 

 A licitante deve apresentar o conteúdo programático do treinamento hands-on de 
cada produto fornecido; 

 A licitante deverá ministrar treinamento hands-on de todos os produtos fornecidos 
para até 2 (dois) técnicos da contratante; 

 A licitante deverá prestar serviço de suporte pelo período vigência do contrato, em 
todos os serviços fornecidos, conforme detalhado a seguir: 

o Suporte técnico pelo período contratado no ambiente instalado 
o Suporte por e-mail e telefone; 
o Atendimento em dia útil e horário comercial 
o Abertura de chamados de suporte via web através do site da licitante 
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o A licitante deverá fazer o primeiro atendimento ao chamado em até 12 
(doze) horas úteis após a abertura do chamado ter sido feito no site; 

o O chamado técnico deve ser escalado para o laboratório do fabricante, caso 
necessário 

o Todo suporte deve ser prestado por técnicos certificados pelo fabricante 
 

4.6 REQUISITOS TÉCNICOS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO LICITANTE: 
 Carta de solidariedade do fabricante, dirigida ao contratante, constando o número 

deste edital e o status de parceria do licitante; 
 Possuir pelo menos 1 (um) atestado de Aptidão Técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, de fornecimento e de implementação de 
antivírus com a quantitativo igual ou superior ao objeto licitado; 

 O nome do licitante tem que constar no site oficial do fabricante como revenda 
autorizada, vedada a substituição por figurar em sites de distribuidores ou 
quaisquer outras organizações; 

 Possuir Certificação IcsaLabs para o fabricante dos produtos ofertados para a 
execução do serviço, através de comprovação em site http://icslabs.com ; 

 Comprovar que possui apoio logistico/escritório na Cidade de Salvador – Bahia; 
 Comprovar Aptidão Operacional, declarando que possui em seu quadro de 

funcionários ou em seu quadro societário, profissionais com certificação técnica do 
fabricante. Esta comprovação deve acompanhar o contrato social ou carteira de 
trabalho profissional e guia da GFIP; 

 Apresentar certificação do fabricante das ferramentas a serem instaladas (podem 
ser comprovadas através de carta de solidariedade do fabricante e /ou transcript do 
fabricante O prazo de início da execução plena dos serviços é de 60 (sessenta) 
dias contados a partir da efetiva entrega da Solução Antivírus. 

 
4.7 PLANILHA DE PREÇOS 
O licitante deve preencher a planilha de preços abaixo, a qual é parte integrante de sua 
proposta, detalhando-a. 
 
Serviço  

 
 
Licenças
 
 
 
 
(A) 

Valor Unitário Anual 
do serviço de 
suporte, 
manutenção e 
atualização da 
solução de software 
e licenças. 
 
(B) 

Valor Total Anual do 
serviço de suporte a 
atualização da solução 
de software e licenças. 
 
 
 
 
(C) = (A) x (B) 

PROTEÇÃO PARA 
SERVIDORES E ESTAÇÕES 
DE TRABALHO WINDOWS (por 
estação) – LICENÇAS 
EXISTENTES 

 
 
 
 

501 

  

VALOR TOTAL   (T) 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO A SER CELEBRADO 
TERMO DE CONTRATO N.º XX/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF-BAHIA, E A 
SOCIEDADE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 
501 LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, COM ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO PARA A INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO DO IF-BAHIA, CONFORME ANEXO IV, DO 
EDITAL DESTE CONVITE Nº 06/2009, PROCESSO Nº 23142.004902/2009. 
Aos xx dias do mês de xxxxxxxxx do ano de 2009, o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – IF-BAHIA, sediado na Rua Emídio dos Santos, s/nº, 
Barbalho, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representada pela 
sua Vossa Magnífica Reitora a Profº. AURINA OLIVEIRA SANTANA, RG n.º 
XXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXX,CNPJ/MF n.º XXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXX, Nº XXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo XXXXXX, Brasileiro, RG. NºXXXXXXX-SSP/BA, CPF. Nº XXXXXXX, celebram o 
presente Contrato, decorrente do Convite Nº 06/2008, processo Nº 23142.001183/2009, 
nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente Contrato, a contratação de serviços instalação com 
fornecimento de 501 licenças de software antivírus, com atualização, manutenção e 
suporte técnico para a infra-estrutura de tecnologia da informação e da comunicação do 
IF-BAHIA, conforme descrição constante no Edital e Proposta da CONTRATADA, que 
passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA.  
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA.  
Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços; 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 
legislação pertinentes, as seguintes: 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA.  
Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, na instalação 
com fornecimento de 501 licenças de software antivírus, com atualização, manutenção e 
suporte técnico para a infra-estrutura de tecnologia da informação e da comunicação do 
IF-BAHIA, e sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo 
Edital; 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. 
Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, pertinentes a execução 
deste Contrato dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade 
com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Coordenação de Informática do 
campus de Salvador. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA.  
Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas 
na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, 
cópia dos documentos de quitação; 
SUBCLÁUSULA QUARTA.  
Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de 
acordo com este Convite, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este 
Instrumento, independentemente de transcrição; 
SUBCLÁUSULA QUINTA.  
Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários 
do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 
SUBCLÁUSULA SEXTA.  
Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação 
mediante crachás; 
SUBCLÁUSULA SETIMA.  
Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, 
dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 
SUBCLÁUSULA OITAVA.  
Responsabilizar-se: 
a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das 
dependências dos locais onde serão executados os serviços; 
b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à instalação com fornecimento de 501 
licenças de software antivírus, com atualização, manutenção e suporte técnico para a 
infra-estrutura de tecnologia da informação e da comunicação do IF-BAHIA, inclusive 
licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato 
e dos documentos a ele relativos, se necessário; 
SUBCLÁUSULA NONA.  
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
SUBCLÁUSULA DECIMA.  
Indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do 
Contrato; 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
O presente Contrato é no valor global de R$ XX,XXX,XX (XXXXXXXX), de acordo com os 
valores especificados na Proposta apresentada na Convite nº. 06/2009, preço contratado 
será fixo e irreajustável. 
Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato 
correrão à conta dos recursos consignados no: Natureza de Despesa 339039, Fonte de 
Recursos, 0112915016, PTRES 015187, Plano Interno 1.00.0.0, Notas de Empenho nº 
90XXXX/09. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma 
físico financeiro aprovado pelo IF-BAHIA. 
O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminada será de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do 
comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais. 
O pagamento do valor do Contrato ficará condicionado à consulta “ON LINE”, junto ao 
SICAF; 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O representante da CONTRATANTE deverá conferir o serviço executado de acordo com 
o estabelecido no cronograma apresentado no Edital e o constante da Proposta da 
licitante vencedora, atestando o pagamento a ser feito à CONTRATADA, por meio de 
certificado específico. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA 
O valor devido pelo serviço executado pela Contratada será determinado pelo 
representante da CONTRATANTE. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
A CONTRATADA poderá recorrer da decisão do representante da CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
SUBCLÁUSUL QUARTA 
No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros 
moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua 
efetivação, calculada pro rata die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
A vigência do Contrato será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a 
partir de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, 
persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de 
defeitos. 
Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 
O prazo de execução do objeto contratual é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida 
pela CONTRATANTE através da Coordenação de Informática do campus de Salvador. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 
A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXX), 
correspondente a 4 % do valor do Contrato, na modalidade de carta fiança. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeições na 
execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou 
omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer 
obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA 
A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, 
depois de esgotado o prazo recursal. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da 
garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE. 
SUBCLÁUSULA QUARTA 
A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 
SUBCLÁUSULA QUINTA 
A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e 
satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo dos serviços executados. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA.  
Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. advertência; 
II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não 

cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 
2 (dois) anos; e 

IV. 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 resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA.  
As sanções previstas nos incisos I, III e IV da Sub-cláusula 8.1 poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA.  
As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na 
hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 
devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 
SUBCLÁUSULA QUARTA.  
As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a 
CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da 
multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este 
fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim 
como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e 
Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, 
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sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 
correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições 
ora pactuadas, assegurada à defesa prévia. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de rescisão disposta no art. 79, 
combinado como os artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, com alteração posterior e em 
especial: 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da 
CONTRATADA; 
b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique 
a execução deste pacto; 
c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, 
sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 
d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com 
antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços 
realizados até a data comunicada no aviso de rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 
5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos serão supridos pela legislação específica; 
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva do acordo entre elas celebrado.  
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas 
testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 
 

                   __________________________________________________ 
Profa. AURINA DE OLIVEIRA SANTANA 

Reitora 
                  ____________________________________________________ 
                                           SOCIEDADE CONTRATADA 
Testemunhas: 

                     ___________________________________                 
                     CPF. 
                      ________________________________      
                     CPF. 


