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CONTRATO N" 044/2021
PREGÃO ELETRONICO N". OO4I2O2I- EGPA
PROCESSO N" 2021 l32lll2

SERVIÇO DE LOCAçÃO DE E-MAIL'S,
DOTADO DE AMBIENTE "CLOUD
COMPUTING'" QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, ESCOLA DE GOVERNANÇA
PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, E,
DE OUTRO, A EMPRESA GOMES
CONSULTORIA E SISTEMAS EIRELI.

Pelo presente instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANçA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA,
com sede nesta cidade, sito à Avenida Governador José Malcher, no 900, Bairro: Nazaré, CEP: 66.035-120,
inscrita no CNPJ sob o no. 05.914.73710001-33 neste ato representado por sua Diretora Geral EVANILZ^DA
CRUZ MARINHO MACIEL, brasileira, paraense, CPF n." 178.120.202-82, portador da Cédula de

Identidade n."1477744 SSP/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e a eÍÌpresa GOMES
CONSULTORIA E SISTEMAS EIRELI, pessoa jurídica cle direito privado, com sede nesta cidade, sito à

Av. Gov. José Malcher, 153 - Nazaré, Belém - PA, 66040-281, Fone: (91) 99282-L504 e E-mail:

contato@orbita.srv,br, inscrita sob o CNPJ n'.22.051.72410001-05, neste ato representado por FABRÍCIO
DE PAULA SANTOS GOMES, portador da Cédr,rla de Identidade no. 'r:l.**** e do CPF n'.489.976.412-04,

doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de execução de serviço,

decorrente de procedirnento licitatório promovido na rnodalidade Pregão Eletrônico 00412021, com aÍìparo

na Lei n'.8.666193 e alterações posteriores, e em confonnidade conì a auïorização contida no Processo no.

20211321112. submetendo-se as partes às disposições do referido Diplorna Legal e alterações posteriores, que

se regerá mediante as cláusula e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do otrjeto
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE E-

MAIL'S, DOTADO DE AMBIENTE "CLOUD COMPUTING'" COMPONDO A SEGUINTE
sol,uÇÃo: s0 (OITENTA) LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO- E

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO IMPLANTAÇAO'
SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA E TREINAMENTO, PARA ATENDER A ESCOLA DE
GOVERNANçA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, conforme especificações, quantitativos e

condições estabelecidas no Anexo I, que constitLri parte integrante e indissolúvel do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço
2.1. O valor total do presente contrato é de R$19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS),

estando nele incluídos todos os impostos, e demais encargos incidentes, considerando o preço abaixo

informado, o qual foi cotado na Proposta de Preços da CONTRATADA.

ITEM ESPECTFTCAçÃO QTDE. PREçO UNIT. VLTOTAL

1 Llcenciamento de outros direltos pêrmanentes
sobre programas de computador

(Llcença anual de acesso ao Google Workspace
Buslness Starteí com trelnamento de usuárlo

(até O4 pessoas) e visitas técnicas presenciais.

80 247,5O 19.800,00

2.2. Já, estão incluídos no preço total todos os tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito

cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
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Cr,Áusur,,q. TERCEIRA - Da Forma de Pagamento.
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conferência definitiva dos itens entregues, mediante
protocolização da Nota Fiscal/Recibo, devidamente atestado pelo responsável designado pela
CONTRATANTE;
3.1.1. Caso algurn item não corresponda ao solicitado ou apresente defeitos ou vícios, o pagamento somente
será liberado após a substituição do mesmo.

3.1.2. A, Contratada deverá emitir Nota Fiscal em atenção às normas peftinentes, indicando a instituição
bancâria, núrmero da conta corrente e agência com a qual opera, e discriminando em seu bojo as especificações
do produto entregue para a EGPA.
3.2. O responsável pelo recebimento da Nota Fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conferirá se a descrição
contida no documento conesponde às especificações solicitadas, para aceitá-la ou rejeitá-la.
3.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada conforme Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos (PORTARIA CONJUNTA N"658 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014).

3.4. Serão recusadas as Notas Fiscais que relacionem especificações diferentes daquelas solicitadas e/ou
constantes da proposta ou do termo de homologação.
3.4.1. Na hipótese do subitem anterior, a contagem do prazo para pagamento somente começará a fluir após a
correção do documento fiscal.

3.4.2. Havendo ero na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, 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
acaretando qualquer ônus para a Contratante;
3.4.3. Nenhlrm pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natweza.
3.4.4. A devolução da fatura não aprovada, ern hipótese alguma, servirá de pretexto para que a contratada
suspenda a entrega do produto adquirido pelo CONTRATANTE;
3.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natlÌreza.

3.6. O pagamento ficará sempre vinculado à apresentação das certidões qlle comprovam a regularidade fiscal
da CONTRATADA perante aos órgãos federais, estaduais e municipais.

3.7. A CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal enquanto vigorar a relação contratual decorrente
deste processo licitatório, sob pena de rescisão.
3.8 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancëtria;
3.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
3.10 A CONTRATANTE fará o(s) pagamento(s) referido(s) nos itens anteriores desta cláusula através de
depósito em nome da CONTRATADA, na Conta Corrente n" 772277A, Agência 11 do Banco do Estado do
Paní- BAflPLnÁ. Conforme art. 1o do Decreto no. 877, de 31de março de 2008 e Instrução
Normativa n" 018/2008;

CLÁSUSULA QUARTA - Do Reajustamento
4.1. Não haverá reajuste ou repactuações.

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência:
5.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação terá vigência de l2 (doze) meses, a partir
da assinatura do contrato, e conforrne o aft. 61, $ único da Lei Federal 8.666193.

CLÁUSULA SEXTA - Das Obrigações da Contratada:
6.1. Executar o serviço, objeto do contrato, rigorosamente dentro das nonnas técnicas e exigências
estabelecidas pela legislação vigente, responsabilizando-se integralmente pelo seu fiel cumprimento;

li(ì Pr\-CÌ)Ì,/CON',Ilì^',f OS
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6.2. Fornecer os produtos nas quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência do edital e parte

indissolúvel deste contrato, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE o prazo de até 30 (trinta) dias;

6.3. Credenciar preposto para representâ-la, permanentemente, junto à Contratante, com a incumbência de

resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato;

6.4.ManÍer, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas pela CONTRATANTE;
6.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões aÍe 25o/o (vinte e cinco por cento)

do valor inicial, atualizado, do contrato, confonne disposto no $1" do art. 65 da Lei Federal n".8.666193;

6.6. Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidente do trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados ou

prepostos no desempenho do fornecimento destinados ao cumprimento do objeto deste contrato, ou em

conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependência do CONTRATANTE;
6.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas, impostos, taxas ou outras despesas de qualquer natuteza

irnpostas á CONTRATADA em decorrência de descumprimento por sua parte, de qualquer cláusula ou

condições deste Contrato;
6.8. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos necessári os;

6.9. Não utilizar, sem prévia e expressa autorização, o nome da CONTRATANTE ou sua qualidade de

CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de

visita, anúncios diversos, impressos, etc.;

6.10. Eximir a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, queixas,

representações e ações judiciais de qualquer nalureza, inclusive reclamações de empregados e/ou

fornecedores, envolvidos direta ou indiretamente na execução dos serviços;

6.1 1. Respeitar e verificar todas as condições fixadas no Tertno de Referência.

6.12. Cornunicar no prazo máximo de 10 (dez) dias, qualquer modificação no seu Contrato social ou estatuto,

conforme o caso, que de alguma fonna impacte, prejudique ou altere a prestação do serviço, objeto desta

contratação, sob pena de caracterizar infração a este instrumento.

6.13. Designar e rnanter atualizada junto à CONTRATANTE uma lista das pessoas autorizadas para contatos

e envolvidas nos negócios colrìuns, objeto deste Contrato, com todos os dados que a CONTRATANTE a

qualquer tempo exigir.
6.14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer inegularidade observadana prestação do objeto.

6.15. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parle do servidor (fiscal), designado pela

CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos

que lhes forern solicitados, e atendendo as reclamações formuladas.

6.16. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela

CONTRATANTE na execução do Contrato.
6.17. Observar rigorosamente as normas que regulamentam a execução de suas atividades, cabendo-lhe

inteiramente as responsabilidades pelas transgressões de disposições legais, regulamentos ou posturas

vigentes, em razão da execução do Contrato.

6.18. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados, por ação

ou omissão sua ou de seus prepostos, à CONTRATANTE.
6.19. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação (ar1. 55, inciso XIII da Lei n' 8666193), de fonna a garanïir a plena e contínua execução do referido

contrato.

6.20. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou etn parte, o objeto da presente LiciÍação,
responsabilizando-se integralmente por toda a execução do mesmo sendo vedada a subcontratação ou

transferência de responsabilidade;

6.21. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da EGPA;

6.22. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender prontamente as

reclamações;

l ìG I)Â-Cì)1,/CON'I]lÀ',f OS
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6.23. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorentes da execução do serviço,
tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transpofte e outras que
porventura venham a ser regulada em acordo coletivo e comprovar o cumprimento de tais obrigações perante a
CONTRATANTE;
6.24. Não divulgar, nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes a execução do serviço, a menos
que seja expressamente autorizado por escrito, pelo Diretor Geral da EGPA.

6.25. Responsabilizar-se com transpoftes, deslocamento e entrega dos objetos;

6.26. Seguir o estabelecido no Anexo I do instrumento convocatório, parte integrante e indissolúvel deste
instrumento.
6.27. A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de1990.

CLAUSULA SETIMA - Obrigações do Contratante:
7.1. Exercer a ampla fiscalização sobre a execução do serviço, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar
aos seus prepostos o pleno exercício desse direito;
7.1.1. Designar formalmente servidor paraexercer o acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
7.7.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva
do objeto do Contrato, por meio de representante legalmente designado.
7.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento, dentro do prazo estabelecido na
Cláusula Décima da minuta do Contrato;

7.3. Proporcionar as condições necessárias, a fim de que os funcionários da CONTRATADA possam
desempenhar normalmente o fornecimento ora licitado.
7.4. Presïar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
7.5. Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo e com o máxirno de presteza, todos os elernentos que se

frzerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando no seu estudo e interpretação,
sempre que solicitado pela mesma.

7.6. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários.

7.7. Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na prestação do objeto.
7.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natllreza grave.

7.9. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA - Do Crédito pelo qual correrá a despesa
8.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte Classificação:

Funcional Programática: 04. 1 28. 1 508.8887

Fonte de Recursos: 0l 0l 000000

Elemento de Despesa: 339039

CLÁUSULA NONA - Da Legislação Apticávet
9.1 A execução do presente Contrato regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito
Público, aplicando, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito
Privado, na forma do Artigo 54, da Lei no. 8.666193 e alterações posteriores, combinado com inciso XII, do
Artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA - Da Responsabilidade Trabalhista
10.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA é considerada,para todos os fins e efeitos jurídicos, como
única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais
utilizados na entrega do objeto do presente Contrato, permanecendo a CONTRATANTE isenta de toda e
qualquer responsabilidade.

I ìG PÀ-CPt./CON',Ì1ì,\'l'OS
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Responsabilidade Contratual
I L1 Fica estabelecido que a responsabilidade imediata pela direção e coordenação dos trabalhos será exercida

por meio de empregados do quadro penxanente da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ Da Rescisão
12.1 Este Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as paftes ou na ocorrência de qualquer uma das

lripóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n'. 8.666193, ou por ato unilateral e escrito da

Adrninistração nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666193;'

12.2. A rescisão contratual que trata o inciso Ì do art. J8 acarrela as consequências previstas no art. 80, incisos

I a IV, ambos da Lei federal n'8.666193;
12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa,

conforme previsto no aft. 77 daLei n".8.666193.

CLÁUSULA pÉcnvra TERCEIRA - Das Penalidades Cabíveis
13.1 A CONTRATADA, em caso de inexecução total ou parcial das obrigações objeto deste instrumento, fica

sujeita às disposições do art. 86 e 87 da Lei no.8.666193, podendo ser-lhe aplicada uma ou mais das seguintes

penalidades:
a) advertência;
u.t; nt't'r caso de haver 02 (duas) reincidências de advertência, será aplicada multa de 10Yo (dez por cento)

sobre o valor do contrato;
a.1.1) A cada adverlência adiciohal a estabelecida no subitem a.1, será aplicada a multa de 10Yo (dez por

cento) sobre o valor do contrato;
b) multa de 3Vo (três por cento) ao dia sobre o valor do contrato e de 10oÁ (dez por cento) do valor global do

contrato, por inexecução parcial ou total do objeto contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos'

contados da comunicação oficial;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a EGPA, por prazo não

superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Pará e, consequentemente, o

cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na imprensa Oficial, após ciência ao interessado;

13.2 Não serão apliõadas multas decorrentes de caso fortuito ou força maior, desde que sejam devidamente

comprovados;
13.3 O valor da multa será descontado do pagamento à CONTRATADA pela entrega objeto deste contrato;

13.4 A aplicação das multas deverá concretizar-se após comunicação por escrito, dirigida à CONTRATADA
infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da

notificação;
13.5. A rescisão injustificada do contrato, provocada pela contratada implicará de pleno direito, a cobrança

pela contratante de multa equivalente a 10Yo do valor global do contrato;

ì:.0. Rr penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e

contratar ôou'r u Administração, o licitante deverá ser descredenciado do referido sistema por igual período ao

de seu irnpedimento sem prejuízo das multas previstas no edital e no Contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Dos Casos omissos:
14.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Contrato serão decididos pelas

paftes, no que couberem, segundo as disposições contidas na Lei n.' 8.666193 e suas alterações posteriores,

demais regulamentos e norlnas administrativas federais.

CLÁUSULA nncliua QUINTA - Da Pubticação
15.1 O presente Contrato sèrá publicado sob a fonna de extrato no Diário Oficial do Estado, dentro de dez (10)

dias de sua assinatura, correndo as despesas a expensuìs do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Do Término das Obrigações

EG P,\-CPl./(lON]1{A'l'OS
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Belém, J6 o. 
ãuLmde 

2021.

16.1 As obrigações aqui contratadas se exaurem, relativamente ao CONTRATANTE, pelo pagamento dos
serviços executados contratados e, relativamente à CONTRATADA, pela entrega dos rnesmos.
cr,Áusut,.l DECIMA sÉrriul - Do Foro
17.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirirnir quaisquer questões jurídicas porventura
suscitadas em decorrência deste instrumento que não puderem ser solucionadas por consenso.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para
um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Contratante

FABRrcro DE pAU LA Ëilltl3Èïf;lïlf ','^,,ii3ï
SANTOS GoMES:48ee7641204

G o M ES :4 BggT 6412 04 ï1ïï:' 
2021'07'1 s 1 0:5 i :00

EVANILZA DA CRUZ o
- EGPA

OS GOMES
GOMES ULTORIA E ISTEMAS EIRELI

nhas:

I
2:

CPF Abr. o6t .3õz-41 cpe: 4GJ .o\Y , "Ìoz ' 3r

LìG PA-CPt./CON',tlìA1'OS
Àv. Josó N{alchcr 900, llaino: Nazaró, lìclóm/PÂ, ClÌP - 6(r.035-120.

lìonc/[iax: 32"1 +6822.
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ANEXO I
TERMo DE REFERÊncm

Processo n", 202ll32lll2
Modalidade: Pregão Eletrônico n", 004/2021
1. OBJETO:
1.1. O presente termo de referência tem como objeto a contratação de empresa especializada no serviço de

locação de e-mail's, dotado de arnbiente "cloud computing", para atender a Escola de Governança Pública do
Estado do Pará - EGPA, conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento.
1.2. Detalhamento dos serviços que compõern a solução: contratação de 80 (oitenta) licenças de uso de solução
de colaboração e comunicação corporativa, baseada em nuvem, incluindo implantação, suporte técnico,
consultoria e treinamento, confonne especificações a seguir:

ITENÍ DESCRIÇAO QT]A}I'T
01 Licença anual d,ç accsso ao Google lVorkspace Business Strter 80
02 Treinamento de usuririo (até O4 pessoas) t

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Esta contratação visa implantar e padronizar a infraestrutura que sustenta o serviço de correio eletrônico
corporativo desta EGPA.
2.2. Adicionalmente, novas dernandas institucionais por uma série de serviços, representariarn arnpliações
ainda maiores de infraestrutura, além de exigir esforço da equipe de TI para a operação e manutenção de tais
serviços.
2.3. Diante das alternativas de atender a estas demandas ampliando a infraestrutura ou contratando uma

solução baseada ern Nuvem, comprovou-se que além de ser vantajosa economicamente, atende todos os

requisitos e demandas da EGPA,
2.4. Faz-se necessário contratar' o acesso a uma plataforma que contenha o conjunto de ferramentas e

mecanismos para o desenvolvimento de novas aplicações personalizadas que as utilizern tais como API
(lnterface de Programação de Aplicação) para cada ferramenta, urna IDE (Arnbiente Integrado de

Desenvolvimento) e um ambiente para sua publicação.

3. REQUTSTTOS DA SOLUÇAO
São os requisitos necessários ao atendimento:
3.1. Comunicação e Colaboração em Nuvem
3.1.1. A solução será provida por meio de serviço de computação em nuveÍÌ (cloud computing), no qual a

infraestrutura de armazenan'ìento,,processamento e transmissão de dados é fornecida e mantida pela

contratada, ficando a Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA responsável apenas pelo
provimento dos meios de acesso dos seus usuários à Internet.
3.1 .2. A EGPA disponibilizará aos seus usuários os dispositivos de acesso, acompanhados de sistema
operacional e navegadores, sisterna de diretório local para autenticação e acesso à Internet.
3.1.3. A solução deverá proporcionar a disponibilidade, integridade e a segurança de todas as informações da
EGPA por ele gerenciados e armazenados.
3.1.4. A solução deverá seguir os requisitos estipulados no presente Termo de Referência.
3.1.5. A contratada deverá comprovar vínculo colr o fabricante da solução através de comprovação
documental do tipo: Google Paftner. 3.2. Disponibilidade
3.2.1. Os serviços deverão ser prestados em regime integral, 24 hons por dia, 7 dias por semana, sem

interrupção fora do horário comercial ou em finais de semana e feriados.

3.2.2. Os serviços deverão estar disponíveis em 99,9o/o do tempo contratado, de modo que o somatório mensal

das indisponibilidades do serviço será de, no máxitno, 45 minutos.

3.2.3.Para côrnputo das eventuais indisponibilidades, serão considerados os intervalos de ternpo decorridos

entre a queda e o restabelecimento do serviço.

lrlGPA-CPL/(lON'f ÌìA'l'OS
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3.2.4. Não serão consideradas interrupções cuja causa seja de responsabilidade da EGPA.

3.2.5. As interrupções previamente prograrnadas pela contratada serão consideradas para o côrnputo do
período de indisponibilidade e deverão ser cornunicadas com antecedência mínima de 2 dias úrteis.

3.2.6. Para validação e comprovação da disponibilidade da plataforrna a mesma poderá ser visualizada através

de dashboard público e online fornecido pelo fabricante.

3.2.7 . Deverá permitir total administração do ambiente dos usuários e serviços disponibilizados através de uma

única interface web, com exceção da ferramenta de armazenamento e descoberta, que poderá ser acessada por
uma URL diferente.

3.2.8. Capacidade de usufruir 100% dos serviços oferecidos através de um navegador de internet.

3.2.9. Divulgação pública das ocorrências de interrupção ou indisponibilidade dos serviços disponibilizados.

3.2.10. A solução ofertada deverá ser hospedada pelo fabricante da solução.

3.2.11. A solução ofertada deve oferecer de forma nativa no mínimo SLA de 99,9yo.

3.2.12. A solLrção ofertada deve oferecer criptografia de fonna nativa, sem custos adicionais.

3.2.13. A solução ofertada deve oferecer console unificada para administração do ambiente sem a necessidade

de integração de diversas ferramentas de terceiros.

3.2.14. A solução ofertada deve oferecer solução de backup de forma transparente e selïì necessidade de
intervenção do usuário final, exceto adrninistrador do sistema.

3.2.15. A solução ofertada deve oferecer 'auto scaling' de acordo com a demanda de acesso, sem custos
adicionais.

3.2.16. A solução oferlada deve oferecer de forma nativa anti-spam e antivírus com no mínimo 99Yo de

efetividade.

3.3. Desempenho
3.3.1. A solução deverá possuir desempenho suficiente para atender ao volume de usuários, dados e transações

demandadas pela EGPA, sem degradação da performance até o lirnite de úilização da capacidade máxima de

serviços contratados pela ECPA.

3.4. Segurança
3.4.1. A solução deverá disponibilizar recursos de segundo fator de autenticação para os usuários, com
verificação pelo menos por:
3.4. I . I . Aplicativo para dispositivos móveis Anclroid e lphone.

3.4.1 .2. SMS, para núrnero de telefone rnóvel previamente cadastrado pelo usuário, sem qualquer custo
adicional para a Contratante.

3.4.1.3. A solução deve incluir diretório para autenticação dos usuários como descrito no item.

3.4.1.4. A solução ofertada deve suportar e oferecer métodos de multi-fator de autenticação.

3.4.1.5. O fabricante da solução deverá possuir certificação PCI DSS, ISO2700l, ISO 27017,lSO 27018,
SSAEl6 / ISAE 3402Typell SOC 2 e SAEI6 / ISAE 3402Typell SOC3 com relatório de auditoria púrblico.
3.4.1.5. Permitir configuração de serviço de Logon único (SSO) através do protocolo SAML2.0.
3.4.1.6. Permitir autenticação e autorização entre soluções de terceiros utilizando no mínimo os

protocolos OAuth 2.0 e Open ID Connect.
3.4.1.7 . Possuir relatório da quantidade diária de e-mails rejeitados pelo Anti-Spam

3.5. Capacidade de armazenamento
3.5.1. Cada usuário da licença referente ao ltem 1 (um), deverá possuir cota de no mínimo 15GB de

armazenarnento para os diferentes serviços da solução.

3.5.2. Cada usuário da licença referente ao ltem 2 (um), deverá possuir cota de no mínimo 30GB de

armazenamento para os diferentes serviços da solução.

3.6. Sistema Operacional do Usuário

r,r(ì PA-CPì./CON',l'rL.\'l'OS
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3.6.1. O acesso aos serviços a serem contratados deve ser possível, pelo menos, a paftir dos seguintes

dispositivos:
3.6.1.2. Desktops e Notebooks:'Windows e Linux.
3.6.1.3. Dispositivos móveis; Sistemas operacionais Android e iOS.
3.7. Aplicativo Cliente 1

3.7.1 . Acesso aos serviços deverá ocorrer, no mínimo, a partir de um dos navegadores abaixo,
preferenciahnente sem a instalação de aplicativos cliente. Sempre que uma nova versão for lançada, a meslrta

deverá ser suportada e deverá manter o suporte à segunda versão mais antiga dos navegadores listados abaixo:
I Inlernet Explorer;

Firefox;

l*1 Chrome; l

Safari; :

3.7.2. O acesso deverá ser feito através de conexão segura (https), com criptografia de dados (criptografia na

camada de transporle entre o usuário e servidor de e-rnail).

3.7.3. Caso seja necessário o uso de aplicativos cliente, os meslnos deverão ter suporte para os sistemas

operacionais listados no itern 3.6. : ,

3.8. Ferramenta de Pesquisa i

3.8.1. Capacidade de realizar busca, a parlir de um lugar único de acesso, a todas as mensagens eletrônicas,

lnensagensinstantâneas,contatos,docurnentosdetexto,arquivosPDF,planilhaseapresentaçõesde
slides, sejam estes de propriedâde de quem busca ou que a ele tenha sido concedìdo permissão de pelo menos

leitura.

3.8.2. Deve possuir recurso que peqmita alocalização de arquivos e rnensagens em sequência de caracteres

(ferrarnenta de busca).

3.8.3. A pesquisa por mensagern deverá permitir utilização de, no mínimo, os seguintes filtros: faixa de datas,

remetente, destinatário, assunto e conteúdo.

3.8.4. Pennitir que o usuário realize pesquisa em mensagens, anexos e arquivos de sua ârea de

annazenatnento.

3.8.5. Pennitir que adrninistradores e auditores realizem pesquisa em relatórios de annazenamento e de

auditoria.

3.9. Ferramenta de Exportação de Dados
3.9.1. Permitir que adrninistradores realizem a exportação dos dados de todos os usuários ativos armazenados

na solução de forma centralizada diretamente da interface de administração. Deverão ser exportados os E-

mails, Comprornissos do Calendário1e Arquivos diversos como descritos no item 4.

3.9.2. A exportação poderá ser realizada no mínimo a cada 30 dias.

3.10. Políticas e Perfis de Uso
3.10.1. Acesso ao administrador para limitar os recursos e funcionalidades disponíveis da solução aos

diferentes tipos de perfis de uso, discriminados abaixo:
l l Usuário: permissões limitadas à sua área de trabalho.

fl Gerente: pennissão para criar, rènomear, rrìover, apagar, desbloquear, redefinir e forçar troca de senha,

excluir e alterar dados de grupos e dè clientes.

ll Administrador: permissão para'criar, renonÌear, rrover, apagar) bloquear, desbloquear, redefinir e forçar

troca de senha, excluir e alterar dados de grupos, dos clientes e dos gerentes, Configurar e acessar relatórios de

todas as operações do sistema. Configurar o domínio e o uso de ferramentas de configuração, gerenciamento e

suporte.

t I Auditor: pennissão para acessar relatórios de todas as operações efetuadas por usuário, gerente e

administrador.
3.10.2. Todos os perfis poderão alterar seus próprios dados pessoais e todas as operações deverão ficar
registradas em log específico e acessível somente pelos Auditores.
3.11. Atualização da Solução

I liGì)r\-(lÌ)1./(]ON'I]ì,\'l'OS
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3.1 1.1. Disponibilizar erealizar atualizações e correções de todos os colxponentes da solução ofeÍada, durante
a vigência do contrato, sem custo adicional.

4. ESpECrFrcnçÃo rECNrcA ua sor,uçÃo
4.1. Correio Eletrônico Corporativo (e-mail)
4.1.1. Os endereços eletrônicos das contas de e-rnail deverão conter diversos domínios de CLIENTE
(l ogin@egpa. pa. gov. br)
4.1.2. Deverá permitir operação off-line da caixa postal do usuário, através do browser, sem a instalação de
qualquer componente, incluindo a edição, leitura e comando de envio de mensagens quando não houver
conexão ao serviço, sincronizando automaticamente quando a conexão for restabelecida.

4.1.3. A solução deverá apresentar ao usuário a função adiar a exibição de um ou mais e-mails recebidos,
tendo a opção de configurar a data e o horário da sua reapresentação na Caixa de Entrada.

4.1.4. A solução deve assegurar ao administrador a possibilidade de recuperação das mensagens apagadas pelo
período mínimo de 25 dias, contatos a partir da data que o usuário remqveu da própria lixeira.
4.1.5. A solução deverá disponibilizar mecanismos de aLrditoria de uso do correio eletrônico, que permitam, no
rnínirno:

4.1.6. Analisar registros de acessos e rastrear mensagens;

4.1.7. Auditoria das atividades realizadas pela equipe de administração dos serviços.

4.1.8. O limite de tamanho da mensagem, colrì seus anexos, a serem enviados deverá ser de, no mínimo,
25M8.
4.1.9. O lirnite de tamanho da mensagem, com seus anexos, a serem recebidos deverá ser de, no mínimo,
5OMB.
4.1.10. Permitir a abertura simultânea de mais de uma caixa postal pelo mesmo usuário no mesmo computador
ou dispositivo móvel.

4.1.11. Permitir o envio de mensagens para diferentes endereços eletrônicos associados a uma úrnica caixa
postal.

4.1.12. Permitir o envio de mensagens para área de trabalho ternporária (fila de lnensagens - spolling) quando
o servidor de destino da mensagem estiver indisponível, para processamento em tempo futuro.
4.1.13. Verificar mensagens e anexos em tempo real, com programas de antivírus, anti-spam, anti-
phishing, anti-spyware e anti-malware atualizados, antes da entrega e do envio das mensagens eletrônicas.
4.1.14. Proteção contra DHA (Directory Harvest Attacks) e DoS (Denial of Service);

4.1.15. Permitir filtros para anexos de mensagens, configuráveis pelo administrador, de modo a atender
política de segurança da informação de cada usuário da EGPA.

4.1.16. Possuir a capacidade de verificar o conteúdo de arquivos compactados anexos a mensagens.

4.1.17. A ferramenta deverá verificar o binário do arquivo, não levando em conta apenas a extensão de tal
arquivo para a análise.

4.1.18. Permitir que o administrador crie regras que seja pennitido rejeitar, colocar em quarentena ou ainda
entregar os e-mails corn modificações.
4.l .lg.O administrador poderá criar regras utilizando os locais abaixo:
4.1.20. Cabeçalhos e corpo

4.1.21. Cabeçalhos completos

4.1.22.Texto
4.1.23. Assunto

4.1.24. Cabeçalho do remetente

4.1.25. Cabeçalho de destinatários

4.1.26. Remetente do envelope

4.1.2'1. Qualquer destinatário do envelope

4.1.28. Mensagem bruta
4.1.29. O adrninistrador terá as condições listadas abaixo para criar suas regras:

4.1.30. Começa com

Ii,G Ì)r\ -CPl,/CON'l'ttA'l'OS
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4.1.31 . Termina com

4.1.32. Contém texto '' 
.,

4.1.33. Não contétn texto
4.1.34. Igual a
4.1 .35. Está vazio 

r

4.1.36. Corresponde ao regex

4.1.37. Não corresponde ao regex

4.1.38. Corresponde a qualquer palavra

4.1.39. Coresponde a todas as palavras

4.1.40. Possibilidade de aplicadas zis regras para Usuários, grupos ou endereços de email não reconhecidos
(pega-tudo):

4.1.41 . Possuir listas previamente criadas de tipos de anexos:

4.1.42. Documentos:

4.1.43. Vídeo e rnultirnídia; :

4.1 .44. Música e som; ','

4.l.45.lmagens; :

4.1 .46. Formatos de arquivos cornpactados e de arquivamento;

4.1 .47 . As listas acima serão atualizadas e gerenciadas pelo fabricante.

4.1.48. Correspondência de padrões de expressão regular (regex), criação de regras sofisticadas e

personalizadas de correspondência de dados/padrão.

4.1.49. Permitir o gerenciamento dalista de liberações e restrição de mensagens.

4.1.50. Pennitir que o administrador cadastre listas de endereços de correio eletrônico e de domínios para

bloqueio ou liberação automática dermensagens.

4.1.51. Uma Lista pode ser aplicada ern diversas Organizações simultaneamente para liberar ou bloquear

4.1 .52. Pernritir que os usuários criem ou importem listas de endereços de correio eletrônico e de

dornínios para bloqueio de mensagerjs em sua caixa postal.

4.1.53. Possibilidade de criar diversás quarentenas.

4.1.54. Possibilidade de direcionar as mensagens classificadas colÌìo Spam para utna quarentena.

4.1 .55 . Possuir interface Web para gerenciar o conteúdo bloqueado.

4.1 .56. O Adrninistrador pode leceber um alefta quando urna mensagent foi direcionada para a Quarentena, e-

rnail de alerta será informado o número total de mensagens recebidas em cada quarentena e o número total de

mensagens colocadas em quarentena durante o intervalo de notificação;

4.1 .57 . Possuir recurso de permitir ou negar a entrega aos destinatários internos de uma ou mais mensagens em

quarentena

4.1 .58. Possibilidade de visualizar o conteúdo da mensagem bloqueada na íntegra.

4.1.59. Possibilidade de leituradas lnensagens em quarentena, pennitidas e negadas.

4.1 .60. Possuir recllrso de pesquisa de qensagens em quarentena, utilizando operadores.

4.1.61. Possibilidade de personalizar uma mensagenì de rejeição para ser enviada quando um e-mail é

bloqueado ern definitivo 
i

4.1 .62. O correio eletrônico corporativo deverá supoftar, no mínirno, os seguintes quantitativos:
4.1.62.1. Cada usuário poderá enviar até 1.500 mensagens por dia,

4.1.62.2. Cada e-rnail poderá ser,enviado para aïé 500 destinatários;

4.1.62.3. Conta de serviço específico (robô) poderá enviar até 2.000 rnensagens por dia, cada uma para apenas

um destinatário externo; l

4.1 .62.4. Usuários a serem indicados poderão envìar urna mensagem para todas as demais caixas postais

cadastradas, peftencentes ao dornínio do contratante;

4.1.62.5. Cada usuário poderá enviar até 30 mensagens por minuto (atingindo o limite, o excedente ficará em

fila e será enviado automatican'tente no momento seguinte).
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4.2, Contatos e Grupos de Distribuição
4.2.1 .Prover agenda de contatos com no mínimo as seguintes informações: nome, sobrenome, endereço de e-

mail.

4.2.2. Prover agenda de contatos e, através da integração com OpenLDAP ou MS AD, fornecido pela EGPA,
possibilitar no mínimo as seguintes informações: endereço, empresa, ielefone, celular.

4.2.3. Permitir que o administrador crie e edite contatos e grupos de distribuição, sendo facultada a
possibilidade de ocultá-los quando necessário.

4.2.4. Permitir ao administrador gerenciamento de usuários agrupados em perfis (Ex.: Diretores, Servidores,
Estagiários, todos, etc.).

4.2.5.Permitir que os usuários criem e editern contatos e grlÌpos de distribuição em sua conta de e-mail, bem
como a edição de suas propriedades

4.3. Calendário
4.3.1. Possuir calendário para agendamento de eventos pessoais (compromissos, reuniões, etc.) e recursos

corporativos (salas, equipamentos, proj etores, etc.).

4.3.2.Permi1ir que os usuários compartilhem sua agenda (calendário) com outros usuários de cada CLÌENTE
da EGPA com os seguintes privilégios;

4.3.3. Somente Leitura sem visualização dos compromissos (Livre/Ocupado).

4.3.4. Somente Leitura com visualização dos compromissos.

4.3.5. Realizar alterações somente nos eventos agendados.

4.3.6. Controle total da agenda.

4.3.7. Permitir os recebimentos de alertas (E-mail e Pop-up) dos evenìos agendados;

4.3.8. Pennitir anexar arquivos nos convites;

4.3.9. A solução deve localizar automaticamente horários disponíveis para arealização do evento,

considerando a disponibilidade de todos os participantes

4.3.10. Pennitir que os usuários deleguem o gerenciamento de sua agenda (calendário) para outros usuários de

cada CLIENTE da EGPA

4.3.11. A solução deve assegurar ao usuário a possibilidade de recuperação dos eventos apagadas pelo período
mínimo de 30 dias, desde que não sejam removidas da lixeira pelo próprio usuário.

4.4. Comunicação Instantânea (bate-papo)
4.4.1. Fomecer serviço de envio de mensagens instantâneas entre usuários internos e usuários externos

e cpnexão dos usuários aos serviços.4.4.2. Possuir lista de contatos integrada à solução, corn sinalizador d

4.4.3. Possibilidade de conversação por voz e vídeo;

4.4.4. Deve permitir consultar os históricos de bate-papo desde que esteja habilitado pelo próprio usuário;

4.4.5. Possibilidade de incluir novos contatos diretamente pela ferramenta de comunicação instantânea;

4.4.6. Permitir o envio de imagens através do comunicador;

4.4.7. Os administradores da CONTRATANTE podem controlar se o histórico será salvo or-r não ou ainda
delegar aos usuários essa decisão.

4.5. Videoconferência
4.5.1. Solução de videoconferência para reuniões online, devendo suportar a transmissão de áudio e vídeo
simultaneamente, pessoa-a-pessoa e em grupo. A solLrção deverá permitir os seguintes privilégios;

4.5.2. Deve permitir ao administrador liberar ou não o acesso de parlicipantes externo as videoconferências;

I,l,GP^-CPl,/cON'Ilì,\',I()S
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4.5.3. Os participantes externos poderão participar da videoconferência acessando a URL da mesma, sem

qualquer custo através de urn navegador;

4.5.4. Deve possibilitar o cornpartilhârÌÌento de tela entre os participantes da videoconferência;

4.5.5. Os Streams de áudio e vídeo deverão ser criptografados;

4.5.6. O limite mínirno de parlicipantes para as reuniões iniciadas por tipo de licença deverá ser de 100

participantes para as conexões para a licença do itern 01 e item 02;

4.6. Criação e Publicação de Portais/Sites
4.6. l. Perrnitir a criação de portais/sit€Srcoffi a uïilização de elementos como imagens, tabelas, vídeos e acesso

a bancos de dados. :

4.6.2. PermiÍir ao administrador o controle e o gerenciamento dos acessos dos usuários aos sites.

4.6.3. Permitir que os usuários criem e gerenciem seus sites sem necessidade de conhecimento de linguagem

decodificação.

4.6.4. Cada usuário poderá arnazenar até 500 MB neste serviço, respeitada autilização da sua cotatotal na

sol ução.

4.6.5. Permitir controle de acesso asìpáginas com granularidade por páginas;

4.7. Disponibilização e Transmissão de Vídeos
4.7.1. Pennitir que qualquer usuário, desde que autorizado pela EGPA, disponibilize vídeos na intranet e

internet. :.

4.'7.2. Permitir que qualquer usuário, desde que autorizado pela EGPA, realize a transmissão de vídeos em

tempo real (ao vivo), pela intranet/iriternet.

4.7.3. Pennitir o acesso em tempo rqal, com ou seffr autenticação, às transmissões de vídeos dos

usuários, permitindo que terceiros possam acessar as rnesmas a partir do site corporativo de cada CLIENTE da

EGPA (transmissão de sessões, oçrimônias diversas, etc).

4.7.4. Possibilidade de utilização dercârneras de vídeo variadas, sem exigência de equipamentos específicos ou

ceftificados. i.

4.7.5. Perrnitir diferentes taxas de trânsmissão no acesso aos vídeos.

4.8. Armazenamento de arquivos e colaboração
4.8.1. Pennitir ao usuário compartilhe documentos e controle as permissões de acessos em suas pastas e

arquivos armazenados na Nuvetn; ,

4.8.2. Suportar o artnazenamento de arquivos de documentos nos padrões Microsoft Office e BROffice/Libre
Office;
4.8.3. Perrnitir a criação e edição on-line de documentos armazenados na nuvem;

4.8.4. Opção de publicar os docurnentos na internet, pata leitura, com verificação de controle de acesso;

4.8.5. Possibilite a criação, colziboração de documentos, planilhas e apresentações com opção de simples

visualização ou edição dos arquivo$, possibilitando a edição simultânea por parte de 50 usuários, através do

browser, perrnitindo acriação de didcussões sobre o documento com o envio de notificações via e- mail sem a

necessidade de instalar qualquer cliente nas máquinas.

4.8.6. Os docurnentos, planilhas ou apresentações criados ou convertidos para o padrão do fabricante da

solução, não poderão consutnir a quota de artnazenamento do usuário.

4.8.7. Acesso individual a arquiúos pessoais para usuários finais (fornece recursos de pesquisa intuitivos para

usuários finais); ;

4.8.8. Permitir visualizar em tempo ieal as modificações dos documentos.

4.8.9. Possibilitar a pré-visualização';dos documentos armazenados na nuvem'

4.8.10, Possibilidade de retenção dos documentos excluídos desde que mantidos na lixeira.

4.8.11. Pennitir a transferência de propriedade dos documentos de uma conta para outra de forma

adrninistrativa.

r l,,l(ìÌ),\-cPl./coN'11ìÂ'l'oS
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4.8.12. Perrnitir utilizar bate-papo integrado nos documentos. j

4.8. 1 3. Permitir visualizar os históricos de revisões dos documentos e a reversão.

4.8.14. Possuir recurso de Reconhecimento ótico de caracteres (OCR) reconhecendo caracteres a partir de um

arquivo de imagem ou PDFs, aÍé a decima pâgina, tornando seu conteúdo disponível para pesquisa.

4.8.15. Possuir a opção de gravar macros no editor de planilhas eletrôrricas on-line.

4.9. Formulários de Pesquisa
4.9.1. Permitir ao usuário a criação de formulários de pesqtrisp ou avaliações com questionários
personalizados. "

4.9.2. Possibilite a criação dos formulários, com opção edição simultânea por parte de até 80 usuários, através
do browser, sem a necessidade de instalar qualquer cliente nas máquinas.

4.9.3. Possibilitar a criação de questões com no mínimo os tipos de inserção:

4.9.4. Resposta curta; ,

4.9.5. Resposta Longa ou Parágrafo;
4.9.6. Múrltipla escolha;

4.9.7. Caixas de seleção;

4.9.8. Menu suspenso;

4.9.9. Escala linear;

4.g.l}.Grade de múltipla escolha; 
l

4.9.1 I . Data;
4.9.12. Horário.

4.9 .13 . Possuir recurso de inclusão de imagens, vídeos e quebra de seção;

4.9.14. As informações coletadas deverão ser inseridas em planilhas eletrônicas da própria solução
automaticarnente. 

l

4.9.15. Na interface de edição do formulário de pesquisa deverão ser exibidos gráficos e informações
sumarizadas das respostas enviadas através do formulário;
4.9.16. Possuir opção de restringir o acesso aos formulários publicados a uluários de cada CLIENTE da ECPA
ou liberar o acesso sem a necessidade de login, tornando seu acesso público;
4.9.17. Quando o acesso aos formulários publicados for restrito aos usuários de cada CLIENTE da EGPA
devèrá ser possível a coleta automática do usuário logado;

4.9 .1 8. Poss i bi lidade de r ealizar aval i ações automáti cas,

4.9.19. Determinando alternativas corretas e incorretas para perguntaò de múltipla escolha, com caixas de
seleção ou com opções enì menu suspenso;

4.9.20. O resultado deverá ser exibido ao término do preenchimento do formulário;
4.9.21. O resultado também deverá ser enviado por e-mail para o usuário,

4.10. Acesso e edição de arquivos off-line
4.10.1. A solução deverá permitir a operação off-line dos arquivos dos,gsuários, incluindo sua edição e leitura
quando não houver conexão com a internet, sincronizando automaticamente assim que a conexão for
restabelecida. O acesso deverá ser feito através de pelo ffÌenos um Browser suportado.

4.10.2. A solução tarnbém deverá prover acesso off-line aos e-mails e agenda.

4.10.3. A operação off-line não deverá exigir a instalação de software adicional.

4.11. Controle de dispositivos móveis ì

4.11.1. A solução deve perrnitir aos administradores do domínio aplicar po{íticas de segurança nos dispositivos
móveis cadastros pela CONTRATANTE;
4.11.2. O controle de dispositivos móveis deverá atender os seguintes requisitos:

4.11.3. Permitir o controle granular das políticas de segurança a nível organizactonal;
4.11.4. Habilitar ou desabilitar sincronismo dos dados;

ljG P1\-CÌì./(l( )N'l'lì,\'l'OS
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4.11.5. Exigir aplicação das políticas de segurança;

4.11.6. Criar políticas de senhas èspecíficas aos dispositivos móveis, definindo:

4.11.7 . Força da senha; i
4.1 1.8. Quantidade mínima de caracteres;

4.1 1 .9 . Data de expiração da senha;

4.1 1 .10, Quantidade mínima de tentativas para bloqueio do dispositivo;

4.1 1.1 1. Tempo para bloqueio da tela do dispositivo;

4.11.12. Quantidade de tentativas inválidas paraapagff o dispositivo;

4.11.13. Habilitar ou desabilitar criptografia no dispositivo;

4.11.14. Habilitar ou desabilitar o uso da câmera do dispositivo.

4.11.15. A platafonna deverá possibilitar a geração de relatórios referentes aos dispositivos móveis
cadastrados no domínio, coffr as seguintes variáveis:

4. 1 1 .1 6. Número de dispositivos'rnóveis ativos;

4.11.17. Núnrero de dispositivos móüeis por tipo;

4.1 1.18. Núrmero de dispositivos móVeis por SO;

4.l2.lntegração com sistemas legados do CONTRATANTE:

4.12.1. A CONTRATADA deve,disponibllizar APIs que permitam a integração dos sistemas legados com a

platafonna em nuvem; ,r' ,:

4.12.2. Toda e qualquer integraçãô corn o legado deverá ser realizada através de Web Services, sem a

necessidade de instalação de softwafgs locais;

4.12.3. A CONTRATADA deve disponibilizar um conjunto de APIs que possibilitem a interação entre os

serviços disponibilizados pela plataforma (usuários, apelidos, listas de distribuição, recursos corporativos,

relatórios, auditoria, contatos pesEoais e globais, calendários, tarefas, e-mails, documentos e sites) através do
protocolo REST, criptografados, serLll a necessidade de serviços localmente instalados;

4.12.4. As APIs devem pennitir a configuração dos serviços disponibilizados;
4.12.5. A solução deve pennitir ar-rte;nticação e autorização via protocolo OAuth2;SAMLv2;
4.12.6. A solução deve perrnitir integração com os protocolos Open Ide .

4.12.7 . A platafonna deverá disponìbilizar um mercado de aplicações fornecidas por terceiros para extensão

das funcionalidades; ,':,,

4.12.8. A plataforma deverá contemplan uma solução de scripts, criados e executados effl nuvem, permitindo a

criação de fluxos de trabalho, automatização de tarefas, Web Services e aplicações, integrando diferentes

serviços da platafonna. 
,l

5. MODELO DE PRESTAÇAO DO OBJETO
s.1. DAS LICENÇAS
5. I .1 . I . Referentes ao uso de até'50 lf cenças anuais de uso, conforme demanda dos CLIENTES da EGPA.

5.1 .1 .2. Considerando que os principais provedores de soluções baseadas em nuvem não comercializam
diretamente para o Governo, será permitida a subcontratação integral do suporte técnico e comercialização de

licenças quando l-touver. ;i:

5.1.1.3. O fabricante deverá possuir suporte técnico, através de fonnulário da Web e contato telefônico 0800,

disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana para o administrador de serviço, em idioma português;

5.2. TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR
5.2,1. Objetiva a transmissão dos cbnhecimentos necessários para que a equipe técnica da EGPA supofte o
luncionarnento da solução

5.2.2. Deverão ser entregues arquivos, apresentações ou rnaterial audiovisual produzidos pelo fabricante da

solução, para o treinamento dos usuários;

i tÌcpA-CPt./coN'tRrYloS
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5.2.3. O treinamento para a equipe de Tecnologia da lnformaçãor deverá ser presencial e ministrado nas

dependências da EGPA, terâ a carga horária de no mínimo 30 horas, podendo ser dividido em 2 módulos se

necessário, para uma turma de até 04 pessoas a critério da EGPA; : 
'

5.2.4. Ao término de cada tunrìa, exceto para usuário final, deverão ser entregues atestados de parlicipação,
contendo no mínimo o nome do aluno, assunto, entidade promotora, carga horária, período de realização,
ministrante e conteúdo programático

5.3. TREINAMENTO DE USUARIO
5.3.1. O treinamento para usuários será presencial e ministrado na EGFA e Íeút a carga horária de no mínimo
10 horas, podendo ser dividido em 2 módulos se necessário, para turmas de até 10 pessoas a critério do
Contratante.
5.3.2. A contratada deverá disponibilizar o treinamento para ser assistido offline e via web por qualquer
usuário, durante a vigência do contrato, contendo os seguintes conteúdos:

5.3.3. Fundamentos da Solução

5.3.4. Transformação digital e produtividade no ambiente de trabalho ;,

5.3.5. Treinamento sobre as funcionalidades:

5.3.6. E-mail .\

5.3.7. Calendário 
r

5.3.8. Contatos
5.3.9. Editores (Texto, planilha e apresentações)

5.3. 1 0. Mensagem lnstantânea

5.3. I 1. Videoconferência
5.3.12. Portais

6. PRAZOS E CONDIÇÕES: ,

6.1.1. No prazo mëximo de 03 dias, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá realizar visita às

dependências da EGPA pararealização da reunião inicial de gestão do cóntrato.

6.1.2. Deverão estar presentes na reunião o preposto e um integrante da equipe técnica da contratada.
6.1.3. A pauta da reunião deverá abordar o planejamento detalhado da implantação da solução contratada,
além das condições contratuais.

6.1.4. No prazo máximo de 07 dias, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá submeter à
aprovação da equipe técnica da EGPA o Plano Executivo de Implantação da Solução, que deverá contemplar
todos os serviços contratados (suporte, integração e treinamento) e o Plano de Continuidade de Negócio.
6.1.5. O Plano de Continuidade de Negócios (PCN), a ser executado no caso de rescisão ou encerramento
contratual, deverá ser aprovado pela equipe técnica da EGPA e deverá conter, no mínimo, as seguintes
condições:
6.1.6. As datas dos treinamentos deverão ser descritas no Plano EXecutivo aprovado pela equipe técnica da
EGPA.

6.1.. . Paratodos os efeitos, a conclusão dos serviços de implantaião será dada pela entrega dos itens
contratados pela EGPA em pleno funcionamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da
assinatura do contrato.

6.1.8. O prazo de vigência das licenças da primeira contratação''Será de 12 meses, a contar da data da
conclusão da implantação das licenças de uso. i

6.1.9. As demais licenças contratadas, se necessárias, terão vigência itró-rata, a contar da data da assinatura do
contrato das licenças de uso, coincidindo o final do prazo de vigêniia com a data de término da prirneira
contratação.

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO
7.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma Central de atendimento de Suporte e Manutenção Técnica.
O serviço deverá estar disponível em horário e dias úrteis conforrne detalhado abaixo.
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7.2. Os chamados deverão ser abertos pela EGPA não sendo prestado diretamente ao usuário final. O modelo

de abertura de chamado será único para qualquer serviço contratado, sendo alterado somente os SLAs e

classificações conforme itens deste Çdital.
7.3. Suporte técnico em língua portuguesa;

7.4. Suporte telefônico em língua porluguesa;

7.5. Suporte via ferramenta WEB;,
7.6. Suporte via ferramenta de acessó remoto;

7.7. Tendo em vista a adoção da sol'ução ser pioneira no ânbito do órgão, a CONTRATADA deverá realizar,

após o período de treinamentos, e dnrante 03 (três) meses subsequentes, pelo menos 0l (urna) visita técnica

presencial mensal à EGPA.

7.8. Todos os acionamentos de serviços fazem parte do objeto e serão centralizados na central de atendimento.
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Segunda-feira, 19 DE JULHO DE2O2t DIARIO OFICIAL NO 34.643 T 9

Conkato no Empresa CNP]

0401202r NEO BRS COI'4ERCIO DE ELETRODOI,IESTICOS 07,041.480/000r.88

04t12021 V.B, ARAUJO ITIONTEIRO COI'IERCIO - ItlE 17,431.302/0001-17

04212021 TC C0[1ERC]o DE SERVIç0s E TECNOLoGIA 07.679,989/0001-50

04312021 P.R,B QUINTO I{ATOS 31,405,857/0001.15

objeto: AQUrsrçÃo DE SUPRTMENTOS DE INFORN4ÁTrCA para a ESCOLA
DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA.
Fiscal: RAILSON BORGES MOURA, matrícula no 5892866/4, ocupante do
cargo de Secretário de Coordenação.
Fiscal Suplente: VITOR WILLIAT\4S FURTADO SANTOS, matrícula no
5940553/1, ocupante do cargo de Secretário de Diretoria
Esta Portaria entra em vigor a contar de OtlOT/2O2L
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,
EVANILZA DA CRUZ MARiNHO MACIEL
Diretora Geral

Protocolo: 681515

DIARIA

EXTRATO DE PORTARIA NO 153/2O2I DE 16 DE JULHO DE2O2',,
Processo : 2021"/7 58933
Fundamentação legal: Lei. 5.8LO/94 - RJU, art. 145
Objetivo: necessidade de visìtas técnicas em cumprimento ao PROGRAMA
DE GOVERNANçA POR TODO PARA.
Servidori DANIELA SEQUEIRA CESAR DE OLIVEIRA, Matricula no
5926262/4t CPF: 328,555,9!2-87, Cargo: Coordenador do Núcleo de Pla-
nejamento- NPLAN/ EGPA:

REGISTRE-SE, PUBLIQUE.SE E CUN4PRA-SE.
EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL
Diretora Geral.

Protocolo: 681728
CONTRATO CONTRATO NO O44/2O2I - EGPA

PREGÃo ELETRôNIGo No oo4 - EGPA, PRocEsso
No 2O2t/321tL2

Exercício:2021
Classíficação do objeto: Outros
Objeto: Serviço de locação de e-mail's, dotado de ambiente "Cloud
Computing", Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA.
Valor: R$ 19.800,00 (dezenove mìl e oitocentos reais) Data da assinatura:
76/07/2O2L
Vigêncìa: 76/07/2027 a L6/07/2022
Orça mento: Funcional Progra mática : 04. 128. 1508,8887 - Operacio na lização
das Ações Administrativas. Fonte de Recursos: 0101000000 Elemento de
Despesa: 339039
Contratado: GOMES CONSULTORIA E SISTEMAS EIRELI. CNPI:
22.05L.724/0O01-Os
Endereço: Av. govenador José Malcheç 153 Nazaré - Belém/Pa, Cep:
66040-281. Contato: (91) 99282-1504. E-mail: contato@orbita,svr.br
Ordenador: EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL - Diretora Geral -
EGPA/PA

Proto€olo: 681911

ERRATA

70 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02612017lSÊFA.
Matéria veiculada no Diário Oficial no 34.537 de3O/O3/2O2L, sob o número
do Protocolo: 640608
ONDE SE LÊ:
Início em 01 de abrìl de 2O2L e término em 31 de outubro de 2021
LEIA-SE:
Início em 01 de abril de2O2L e término em 30 de setembro de 2021

Protocolo: 681465
GABINETE DO SECRETARIO

ERRATA
A PORTARIA DO SECRETARIO DA FAZENDAno 522/2Q21 DE 14 DE
JULHO DE 2O21, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará no 34.640,
DE 15 DE JULHO DE 202L, PÃc.16, No Preâmbulo:

onde se Iê: "SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA, [...]"
Ieia-se:"SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício [.,.]"
No ART. 2o:
onde se lê: "Esta Instrução Normativa [...]"
leia-se: "Esta Portaria[,..]"
No Cargo:
onde se Iê:"Secretario de Estado da Fazenda, em exercic"
leia-se:"Secretario de Estado da Fazenda, em exercícìo"

Protocolo: 681439

DIARIA

O DIRETOR DE ADMINISTRAçÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA, no uso de suas atribuições e, consÌderando o disposto no art.1,
inciso III, alínea "f" da Portaria Sefa no 45t, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33,804 de 14 de Fevereiro de 2019.
Anidio Moutinho
Diretor de Administração, em exercício
PORTARIA No 1470 de 16 de julho de 2021 Autorizaí lO e I/2
diárias ao servidor PAULO SERGIO EPIFANIO DE SOUZA, no 0070066502,
AUDITOR-C, COORDENAçÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS
EM TRANSITO, objetivo de participar de viagem itinerante de fiscalização
"operação veraneio", no período de 2O.O7,2O2I à 30.O7,2O2L, no trecho
Belém - Capanema - São loão De Pirabas - Salinópolis - Belém.
PORTARIA No 1471 de 16 de julho de 2O2l Autorizar 10 e 1/2 diárias
ao servÌdor FERNANDO MATOS NUNES, no OO04897601, FISCAL-C,
COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM
TRANSITO, objetivo de participar de fiscalização itinerante "operação
veraneio", no período de 2O.O7,2O2L à 30.07.2021, no trecho Belém -
Capanema - São João De Pirabas - Salinópolis - Belém.
PORTARIA No L472 de 16 de julho de 2021 Autorizar IO e Il2
diárias ao servidor EMMANUEL AUGUSTO MAIA LIMA, no 0005088101,
FISCAL-C, COORDENAçÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS
EM TRANSITO, objetivo de participar de fiscalização itinerante "operação
veraneio", no período de 2O.O7.2O2L à 3O.O7.202I, no trecho Belém -
Capanema - São João De Pirabas - Salinópolis - Belém.
PORTARIA Nol473 de 16 de julho de 2O21 Autorizar 10 e 1/2 diárias
ao servidor JOAO GON4ES DA CRUZ FILHO, no 0324856901, MOTORISTA,
cooRDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE f4ERCADORIAS EM
TRANSITO, objetivo de condução de veículo oficial "operação veraneio",
no período de 2O.O7.2027 à 30.O7.2O2L, no trecho Belém - Capanema -
São João De Pirabas - Salinópolis - Belém.

Protocolo: 6A1723

EDITAL DE NOTIFICAçÃO

EDITAL DE NOTIFICAçÃO- CEEAT- IPVA/ITCD
Intimo Mário Rubens Rodrigues Brito, CPF no 442.578.L32-53, do julga-
mento em primeira instância do AINF 1920t75LO022227-0 que decidiu
pela NULIDADE do crédito tributário.
Belém-Pá, 16 de julho de 2021.
WELLINGTON MONTEIRO CARDOSO
Coord. Exec. Esp. De Adm. Tributária do IPVA/ITCD

Protocolo: 681752

OUTRAS MATÉRIAS

AVISO DE DILIGÊNCIA EM TICITAçÃO
PRoCESSO ADMINISTRATM (PAE): 2o2O / A9O7aL

TOMADA DE PREçOS No 001/2O2|ISEFA
OBJETO: REFORMA GERAL DA UNIDADE JOAO BALBI
A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, por meio de sua Comissão
Permanente de Licitação, no âmbito da licitação em curso, na modalidade
da Tomada de Preços, acima identificada, cujo objeto corresponde à Re-
forma Geral da Unidade João Balbi, durante a fase atual de apresentação
de nova proposta de preço pelas licitantes, possÌbilitada pelo $ 3o do art.
48 da lei 8.666, de 1993, que admite a ampla reformulação das propostas
originais, e em decorrência de diligência determinada na forma art. art,
43, g 30, da lei 8.666/1993, torna público que resolveu dar às empresas
IGF CONSTRUÇOES E SERVIçOS EIRELI (CNPJ 27.850.633/0001- 45) e
CONDISA CONSTRUÇOES LTDA (CNPJ 34.9O3.229/OO01-58) a oportunida-
de de efetuarem a correção das novas propostas de preços apresentadas,
a fim de eliminar as falhas apontadas nas notas técnicas emitidas pelo
setor competente da SEFA/PA e disponíveis aos licitantes para exame no
endereço eletrônico: http://www.sefa,pa,gov,br (link licitações), no prazo
de três (3) dias úteis.
It4ais informações através do e-mail isaias. mota@sefa.pa. gov. br.
Belém-PA, 16 de julho de 2021,
isaias da Costa Mota
Presidente da CPL/SEFA-PA

Protocolo: 6A1702
PORTARTAS DE rSENçÃO DE ICMS - CAT

PORTARIA N.o2O21O1OO0811 DE L6/07l2O2t - PROC N.o
0o2o2173OOO464A/SEFA

lYotivo: Conceder a ìsenção do ICMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.o 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n,o 4676/OI)
Interessado: Teilon Noronha Fortaleza - CPF: 001,191,322-30
l4arca: TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID 1.SL AUTOMÁTICO Tipo: Pas/Au-
tomóvel
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