
 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021 
  
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 2ª REGIÃO torna público, que se 
encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de 
julgamento do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº. 3.555 de 8 de agosto de 
2000, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, bem como nas condições estabelecidas neste Edital e Anexos, 
e no Processo Administrativo nº 008/2021. 
 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO  
DATA DA REALIZAÇÃO:  04/06/2021 
HORÁRIO:  10:00 h (horário de Brasília/DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras   
CÓDIGO UASG: 926618 
 
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão 
registrados no sistema e na documentação relativa ao certame.  
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação, tipo menor preço, tem por objeto a escolha da proposta mais 
vantajosa para contratação de pessoa jurídica de direito privado voltadas para atuar 
como prestadoras de serviços (Service Desk), por intermédio de um Acordo de Nível de 
Serviço (Service Level Agreement) e uma empresa operadora de dados, em atenção às 
diretrizes do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região, conforme as 
especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no 
catálogo do Sistema Compras Governamentais e as especificações constantes deste 
Edital, prevalecerão as últimas.  
1.3. Em razão do descritivo do Sistema Compras Governamentais não possuir o mesmo 
nível de detalhamento do objeto do certame, as propostas deverão atender às 



 

 
 

especificações dos produtos/serviços dispostas no Termo de Referência e Anexos deste 
Edital. 
 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 
157.635,85 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e 
cinco centavos), conforme descritivo constante do Anexo I, Termo de Referência.   
2.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações 
orçamentárias específicas, consignadas no Orçamento deste Conselho, conforme 
Parecer ofertado na conta contábil nº 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Informática. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
 
 



 

 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que:  
4.1.1. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado;  
4.1.2. Estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.3. A participação será exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte para 
os itens que se enquadrem nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
4.4. Não poderão participar deste Pregão:  
4.4.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, durante o prazo da sanção aplicada;  
4.4.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  
4.4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
4.4.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
4.4.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
4.4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum;  
4.4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio de proposta e documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 



 

 
 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR 
TOTAL DO ITEM, já considerados e inclusos todos os tributos e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto.  
6.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 
em algarismos com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
6.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 



 

 
 

6.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 
as exigências do Edital.  
6.6. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos quatorze anos.  
6.7. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  
6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  
6.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  
6.9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  
6.9.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
6.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
6.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA  

 
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.gov.br/compras. 
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico.  
7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

 
8.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  



 

 
 

 
8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital.  
8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
8.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 
9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  
9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL de cada item. 
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  
9.4. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).  
9.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
9.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 
9.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
9.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  
9.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  



 

 
 

9.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração.  
9.11. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível.  
9.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  
9.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio 
eletrônico sítio www.gov.br/compras. 
9.14. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 
9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
9.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO  

 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das prevista deste Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 
11.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, 
após solicitado pelo pregoeiro, a proposta de preço adequada ao último lance e após 
negociação, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de 
Preços, bem como eventuais documentos complementares, quando solicitados pelo 



 

 
 

Pregoeiro e necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, 
no prazo de 2:00h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por 
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Compras Governamentais. 
11.2. Os documentos remetidos por meio do sistema Compras Governamentais 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  
11.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, no seguinte 
endereço: Rua Dr. Samuel Porto, 351 Cj 101 - Saúde, São Paulo/SP – CEP 04054-010.  
11.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
Edital.  
11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto.  
11.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região ou, ainda, de pessoas físicas 
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  
11.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado. 
11.8. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou globais superiores aos 
estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.  
11.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
12. DA HABILITAÇÃO  
 
12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF e da documentação 
complementar especificada neste Edital.  
12.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificada o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros:   
a) SICAF;   



 

 
 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
12.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 
do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 
12.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
12.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 
verificada em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 
econômica financeira e habilitação técnica. 
12.6. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
12.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 
10.024, de 2019. 
12.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação. 
12.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
12.2.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz. 
12.3. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
12.4. Deverá ser apresentada a documentação referente à Habilitação Jurídica: 
12.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 



 

 
 

12.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
12.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
12.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 
12.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
12.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
12.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 
12.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 
12.5. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Regularidade fiscal 
e trabalhista: 
12.5.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à  Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 
12.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
12.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 



 

 
 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
12.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
12.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
12.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
12.6. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Qualificação 
Econômico-Financeira: 
12.6.1.  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
12.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; 
12.6.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 
12.6.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social; 
12.6.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 
órgão fiscalizador; 



 

 
 

12.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 
              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG =                               Ativo Total______________                                  
  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC =          Ativo Circulante___ 

   Passivo Circulante 
 

12.6.4.  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
12.7. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Qualificação 
Técnica: 
12.7.1. Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante aptidão para o 
fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Pregão; 
12.7.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da 
licitante, especificada no contrato social devidamente registrado na junta comercial 
competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – 
RFB.; 
12.7.3. Cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem 
experiência na prestação de serviços objeto da presente licitação. 
12.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
12.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 



 

 
 

12.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
12.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização.  
12.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
12.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
12.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
13.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
13.4.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 



 

 
 

13.5.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 
13.6.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
13.7.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances.  
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
14.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 
14.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação.  
15.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia – 2ª Região. 



 

 
 

15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora.  
 
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
16.1. As regras acerca da Garantia de Execução são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital 
 
17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
17.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 
compatível com os termos deste Edital. 
17.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia 
– 2ª Região.  
17.4. Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á por meio do SICAF e de outros 
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.  
17.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação.  
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
19.  DO PAGAMENTO 
 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 
 



 

 
 

20. DAS SANÇÕES  
 
20.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 
Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo 
das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 8.666, de 
1993), a Contratada que:  
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
20.1.2. Apresentar documentação falsa;  
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
20.1.5. Não mantiver a proposta;  
20.1.6. Cometer fraude fiscal;  
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.  
20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 
de lances.  
20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções:  
20.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante;  
20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;  
20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento.  
20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  



 

 
 

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
21. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL.  
 
21.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico compras1@fonosp.org.br. 
21.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 
21.3. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer 
impugnação deverá ser protocolada até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico compras1@fonosp.org.br. 
21.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da 
data de recebimento da impugnação. 
21.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a 
realização da sessão pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  
21.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no endereço eletrônico www.gov.br/compras, para conhecimento das 
licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do certame, 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas.  
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
22.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, 
sendo que o desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 



 

 
 

afastamento da licitante, mediante a possibilidade de aferição de sua qualificação e 
exato cumprimento das condições estabelecidas no Anexo I, durante a sessão pública 
de pregão. 
22.4.  É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública.  
22.5.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
22.6.  Fica assegurado ao Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região o direito de, 
segundo seu interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em 
parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente.  
22.7. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório.  
22.8. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento 
cair em dia sem expediente no Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região.  
22.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos portais CRFa - 2ª Região e Compras 
Governamentais nos endereços eletrônico www.fonosp.org.br e www.gov.br/compras. 
22.11. Integram o presente Edital:  
22.11.1. Anexo I - Termo de Referência; 
22.11.2. Anexo II - Modelo de proposta de preços; 
22.11.3. Anexo III – Minuta de Contrato – Service Desk.  
22.11.4. Anexo IV – Minuta de Contrato - LGPD 
 
São Paulo, 20 de maio de 2021. 
 

Vera Regina Vitagliano Teixeira  
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia- 2ª Região 

 
 



 

 
 

 
ANEXO I 

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
 
1.1. Contratação de empresa especializada na área de Tecnologia de Informação para 
serviços técnicos de organização, desenvolvimento, implantação e execução continua de 
atividades de suporte técnico presencial e remoto (Service Desk), e uma empresa 
operadora de dados para prestação do serviço relacionados à  Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, em atenção às diretrizes do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia – 2ª Região, conforme as especificações e condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 
2.1. A contratação decorre da necessidade de manter os serviços de tecnologia da 
informação e de imposição legal, isto é, da Lei nº 13.709/2018, que atribui ao controlador 
(Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região) e ao operador de dados o registro e 
o tratamento dos dados pessoais, considerando tudo que se refere à sua coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, 
e impõe sanções por este descumprimento. 
2.2. O operador deverá auxiliar o controlador para que, em razão do exercício 
de atividade de tratamento de dados pessoais, não causem a outrem danos 
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, em violação à legislação de 
proteção de dados pessoais, sob pena de repará-los solidariamente. 
2.3. O operador, no âmbito de suas competências da área de Tecnologia de Informação, 
deverá formular regras de boas práticas e de governança voltadas à organização, regime 
de funcionamento e procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, 
normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas para os diversos 



 

 
 

envolvidos no tratamento, ações educativas, mecanismos internos de supervisão e de 
mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais, 
considerando a natureza dos dados, o escopo, a finalidade, a probabilidade e a gravidade 
dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados dos titulares. 
  
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
ITEM 01 - SERVICE DESK: 
3.1. Para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte 
técnico presencial e remoto, a serem executados de forma contínua aos usuários de 
soluções de Tecnologia da Informação, incluindo-se a organização, implantação, 
manutenção dos equipamentos de informática, servidores, ativos de redes locais e 
softwares/aplicativos do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, a empresa 
precisa exercer as seguintes atribuições: 
3.1.1. A prestação de serviços de suporte técnico presencial e remoto  deve ocorrer 
de segunda-feira a sexta-feira das 8:00 horas às 18:00 horas; 
3.1.2. O atendimento presencial na Sede do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia - 2ª Região será de segunda a sexta-feira, no período 
compreendido entre 8h e 15h, perfazendo uma carga horária 30 horas semanais, 
podendo ser flexibilizados de comum acordo entre Contratada e Contratante; 
3.1.3. Alocação de 01 analista nível superior na área de Tecnologia da 
Informação com experiência mínima de 1 ano, de preferência sem rotatividade 
de pessoal, na Sede do Conselho; 
3.1.4. Atendimento presencial, quando necessário e de responsabilidade da 
contratada, nas Subsedes do Conselho de Fonoaudiologia situadas em Marília, 
Ribeirão Preto e Santos; 
3.1.5.  Atendimento remoto complementar (por telefone, correio eletrônico ou 
software de gerenciamento remoto de estações de trabalho, tipo VNC e 
TeamViewer realizado por uma Central de Atendimento, nos locais descritos, com 
registro de cada solicitação ou chamado em sistema de gerenciamento de 
atendimentos,  na sede e nas subsedes de Marília, Ribeirão Preto e Santos;  
3.1.6. Abertura e acompanhamento de todos os chamados e solicitações feitas 
pelos usuários até a sua conclusão.  



 

 
 

3.1.7. Apoio técnico ao uso de equipamentos: Desktops, Notebooks, 
Impressoras, Storages, Scanners, Servidores Físicos, Servidores Virtuais, Discos 
Virtuais, Firewall, Analisadores de Banda, Soluções WIFI; 
3.1.8. Orientações a usuários quanto às normas e procedimentos técnicos e de 
segurança, relativos à utilização dos recursos de informática do Conselho; 
3.1.9. Resolução de problemas e suporte ao uso de softwares das estações de 
trabalho; 
3.1.10. Instalação de software; 
3.1.11. Resolução de problemas e suporte aos serviços de impressão via rede; 
3.1.12. Instalação, remanejamento ou configuração de microcomputadores, 
notebooks, periféricos, impressoras e demais equipamentos de informática; 
3.1.13. Manutenção corretiva de microcomputadores e periféricos, envolvendo 
a resolução de problemas e eliminação de defeitos de hardware, montagem, 
desmontagem, substituição de placas e componentes;  
3.1.14. Manutenção preventiva de microcomputadores e periféricos, 
envolvendo a revisão dos componentes, otimização do software, organização de 
cabos, limpeza interna e externa e lubrificação; 
3.1.15. Movimentação física de microcomputadores e periféricos, dentro dos 
locais definidos nesta contratação; 
3.1.16. Testes funcionais, sistêmicos e de operação; 
3.1.17. Instalação e configuração de recursos de rede (WIFI, Gerenciador de 
Banda, Firewall, Notebook, Computadores, Storages e Impressoras); 
3.1.18. Administração das redes lógicas de microcomputadores instaladas em 
todos os locais descritos; 
3.1.19. Monitoramento e acompanhamento do desempenho das redes locais de 
computadores instaladas em todos os locais descritos e aplicação, com 
antecedência necessária, de medidas que evitem estrangulamentos ou 
indisponibilidades de equipamentos e/ou serviços prestados por estas redes; 
3.1.20. Testes de cabos lógicos (ponteiras e conectores), efetuando a 
substituição destes, quando necessária; 
3.1.21. Execução das tarefas de administração e suporte à conectividade, e 
ativos de rede, bem como instalação e configuração dos mesmos, quando 
necessário; 
3.1.22. Ativação e desativação de pontos de rede e telefonia; 
3.1.23. Realização e manutenção de inventário do parque de equipamentos, 
softwares e serviços, e quando solicitado, validação de dados em campo; 



 

 
 

3.1.24. Criar, melhorar, atualizar, gerar e testar "matriz padrão" Linux, Windows 
7, 8 e 10 e Windows Server 2012. Matriz padrão é uma imagem instalável de um 
sistema operacional (Windows ou Linux) com um conjunto de softwares que são 
utilizados pelo Conselho; 
3.1.25. Fazer replicação/instalação da "matriz padrão" nas máquinas de 
usuários, quando necessário ou a cada nova versão homologada da referida 
matriz. 
3.1.26. Apoio à realização de eventos no Conselho, incluindo movimentação 
física de microcomputadores, notebooks, switches, projetores, periféricos e 
configuração dos mesmos. 
3.1.27. Deslocamento para as subsedes para atendimento presencial, quando 
necessário. 
3.1.27.1. As despesas com o deslocamento e hospedagem serão por conta da 
Administração. 
3.1.28. - Planejamento, implementação de tarefas de administração e suporte 
aos servidores de Rede Windows Server do Conselho, bem como Instalação e 
Capacitação de serviços nesses servidores, quando necessário; 
3.1.29. Monitoramento Diário dos LOGs de todos os Servidores Físicos do 
Conselho; 
3.1.30. Monitoramento Diário dos Servidores Remotos do Conselho; 
3.1.31. Atuação preventiva sobre os problemas detectados, de forma a evitar 
qualquer paralização do sistema ou dos computadores; 
3.1.32. Identificação de problemas relacionados à baixa performance da 
solução de ativos de rede; 
3.1.33. Administração e configuração do Serviço de WSUS do sistema Windows 
2012, quanto às atualizações do Microsoft Windows Server; 
3.1.34. Implementação de serviços de infraestrutura de rede LAN (AD, DHCP, 
DNS, VPN, FILESERVER, REMOTE DESKTOP) em ambiente Windows Server 2012; 
3.1.35. Implementação de soluções de Rede WAN e LAN, que envolvam 
conexões à rede corporativa; 
3.1.36. Configuração de ativos de rede (Firewall, Switchs Gerenciáveis, 
Roteadores, WIFI e Gerenciador de Banda); 
3.1.37. Monitoramento Diário da Console de Antivírus – Symantec, com 
aplicação de resoluções necessárias; 
3.1.38. Monitoramento Diário do Firewall com aplicação de resoluções 
necessárias; 



 

 
 

3.1.39. Elaboração de relatórios de análise e monitoração de links de 
comunicação de dados; 
3.1.40. Apresentação Mensal de Relatórios do Monitoramento do Firewall, com 
alertas para a Organização do Conselho; 
3.1.41. Planejamento e implementação de mecanismos básicos de segurança 
em Firewall; 
3.1.42. Identificação e resolução de problemas no ambiente das redes LAN e 
WAN; 
3.1.43. Provimento de instalação e manutenção do ambiente de segurança;  
3.1.44. Avaliação dos procedimentos de certificação / homologação de redes 
locais de computadores; 
3.1.45. Criação e Monitoramento Diário do Backup Local em Storages e em 
Nuvem, com atuação imediata nos erros apresentados; 
3.1.46. Criação e Monitoramento Diário do BackUp em Nuvens; com atuação 
imediata nos erros apresentados; 
3.1.47. Testes funcionais de restore aleatórios para validação do plano de 
contingência;  
3.1.48. Monitoramento do Firewall UTM SonicWall, com intervenções imediatas, 
para o bloqueio das tentativas de invasões; 
3.1.49. Gestão e Relatórios da Ferramenta Analyser Firewall UTM; 
3.1.50. Criação, configuração e monitoramento de VPN protocolo SSH; 
3.1.51. Acompanhamento, manutenção, atualização e implementação das 
políticas e normas relativas à Tecnologia de Informação, conforme diretrizes do 
Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região; 
3.1.52. Setup (Inventario e Documentação): mapeamento e documentação de 
todo o ambiente de TI, criação de inventários diversos (Estações de trabalho, E-
mail, licenciamento), produção da documentação para o suporte remoto; 
3.1.53. Política de Segurança da Informação (PSI): elaboração e entrega da PSI; 
3.1.54. Plano de Continuidade dos Negócios (PCN): elaboração e entrega da PCN; 
3.1.55. Adequação dos Equipamentos: Check List de Avaliação (Testes de 
memória, disco, processador, etc.), Preventiva de Hardware e Software, 
Padronização das estações de trabalho, Relatório de sinalizador das estações de 
trabalho; 
3.1.56. Elaboração de Plano de Investimentos e Melhorias (PIM): elaboração e 
entrega do PIM; 



 

 
 

3.1.57. Suporte para Incidentes e Requisições de Serviços, Atendimento 
Presencial e Remoto, Atendimento Preventivo com visitas Agendadas, Suporte 
a Desktops, Notebooks, Tablets e Celulares, Suporte a Impressoras, Suporte aos 
Sistemas Utilizados, Instalação e Configuração de Aplicativos, Suporte a 
Infraestrutura (Roteadores, Firewalls e Switchs), Suporte a Rede (remota e local), 
Documentação, Monitoramento Proativo de Infraestrutura, Acompanhamento 
de Fornecedores; 
3.1.58. Suporte a Incidentes e Requisições de Serviço Relacionados ao Ambiente 
de Servidores e Firewalls, CheckList de segurança e proteção de dados, 
Retaguarda de Especialistas, Gerenciamento Backups; 
3.1.59. Alinhamento operacional, tático e estratégico relacionado ao 
atendimento, Monitoramento e auditoria dos processos de nível de serviço 
acordado, Realização e envio de relatórios de serviços; 
3.1.60. Monitoramento 24X7 da infraestrutura de servidores e links do 
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região;  
3.1.61. Níveis de Serviço:  
3.1.61.1. 1º Nível: Este nível tem por finalidade receber as solicitações, registrá-
las, para que a mesma possa ser gerenciada e controlada. Ele é responsável pela 
maior parte da comunicação com o cliente (ou usuário final). Por ser 
responsável pelo registro, quando há intervenção técnica por sua parte, esta 
tende a ser remota. Quando o problema se trata de algo físico ou que necessite 
de intervenção presencial, o analista de 1º nível escala a solicitação por meio 
de sistema para o 2º nível. Este nível tem ainda como atividade garantir a 
finalização dos chamados e que o mesmo foi resolvido com eficácia. Esta 
atividade é chamada de Follow-Up, que é a tarefa de verificar a solução eficaz 
do incidente e realizar pesquisa de satisfação com os usuários, finalizando o 
atendimento. 
3.1.61.2. 2º Nível: Este nível tem por finalidade atender os usuários in-loco, ou 
seja, no local onde ocorreu o incidente ou problema. Este atendimento tende a 
ser presencial e os analistas dispõem de maiores meios para a solução destes. 
Este nível é acionado pelo 1o nível, quando necessário a intervenção presencial 
(problemas de hardware ou em ferramentas que necessitem de especialistas). 
3.1.61.3. 3º Nível: Este nível tem por finalidade atender os 
incidentes/problemas não solucionados pelos níveis anteriores. Trata-se de um 
nível com foco específico, sendo redes, segurança, banco de dados ou sistemas 
proprietários. Costumam entrar em ação, em caso de incidentes, quando 



 

 
 

solicitado pelo 2º nível, em casos de problemas que sejam interligados a outras 
esferas de TI, tais como servidores, ativos de redes, bases de dados, firewalls e 
outros componentes da tecnologia da informação. O atendimento pode ser 
presencial ou remoto e normalmente não está mais referido ao usuário final e 
sim a recursos de tecnologia que o usuário utiliza. 
3.1.61.4. 4º Nível: Este nível é conhecido em casos de incidentes/problemas não 
resolvidos pelos níveis anteriores. Geralmente é acionado pelo 3o nível quando 
não encontrado solução pelas esferas anteriores e pode tratar-se de empresas 
terceiras, sistemas externos, entre outros. 
3.1.61.5. Gestão Operacional: Todo este ciclo deve possuir um bom 
gerenciamento, senão de nada adiantaria a complexidade de todos estes níveis. 
A figura da gestão operacional dá ênfase a fazer com que a transição do 
incidente entre os níveis seja ágil, transparente ao usuário e eficaz quanto à 
solução dos problemas. O gestor é responsável por gerir os chamados e garantir 
a execução das tarefas pelos colaboradores respeitando o SLA (Service Level 
Agreement ou Acordo de Nível de Serviço) estabelecido para com o cliente. Este 
SLA nada mais é do que o prazo de atendimento (por nível ou tipo de incidente) 
e o nível de qualidade acordado entre o atendente e o usuário final. 
3.1.62. Suporte N3. Os seguintes serviços devem fazer parte do escopo de 
atendimento dos analistas alocados na operação de Gestão de Serviços N3, 
exclusivamente para suporte ao ambiente tecnológico do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia da 2ª Região: 
3.1.62.1. Network Support Manager (Gerenciamento Remoto de Rede 8x5); 
(Servidores, Firewall, Switchs, Backup, Roteadores, Links e ativos de Data 
Center); 
3.1.62.2. Abertura e escalonamento de Solução de Problemas, conforme o 
responsável indicado em documento específico do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia da 2ª Região; 
3.1.62.3. Gestão dos chamados abertos; 
3.1.62.4. Gestão do acompanhamento do atendimento de SLA ́s e KPI ́s 
relacionados; 
3.1.62.5. Instalações de softwares, aplicativos, solução de problemas e 
atualização no nível 2 de atendimento remoto; 
3.1.62.6. Descoberta e avaliações de rede; 
3.1.62.7. Análise compartilhada de ameaças; 
3.1.62.8. Otimização e relatórios de qualidade de serviço; 



 

 
 

3.1.62.9. Relatório de desempenho e recomendações de melhoria; 
3.1.62.10. Monitoramento dos equipamentos descritos no item 3.1.65; 
3.1.62.11. Monitoramento de antivírus, backup em nuvem e servidores virtuais;  
3.1.63. Os prazos para cada tipo de atendimento, denominados Acordos de 
Nível de Serviço ou SLA (Service Level Agreement), deverão observar as 
seguintes diretrizes e os tempos máximos: 
3.1.63.1. Complexidade Alta -  O problema impede a realização de todas as 
atividades do negócio: solução em no máximo 04 Horas; 
3.1.63.2. Complexidade Média – Os sistemas operam com degradação de 
desempenho, com possível impacto ao negócio:  solução em no máximo 04 horas; 
3.1.63.3. Complexidade Baixa – Há serviço com degradação de performance, 
sem impacto ao negócio: solução em no máximo 04 horas. 
3.1.64. Localidade da Sede e Subsedes: 
3.1.64.1. Sede CRFa 2ª Região - Rua Dr. Samuel Porto 351 – 10º Andar – Saúde 
– São Paulo/SP;  
3.1.64.2. Subsede da Baixada Santista - Rua Joaquim Távora, 93 - cj. 15 - Vila 
Matias – Santos/SP; 
3.1.64.3. Subsede de Marília - Rua Paes Leme, 47 - 5º andar - sala 51 – Centro – 
Marília/SP; 
3.1.64.4. Subsede de Ribeirão Preto - Rua Bernardino de Campos, 1001 - 13º 
andar - cj. 1303 – Centro - Ribeirão Preto/SP. 
3.1.65. Relação atual dos principais equipamentos de TI em operação no Conselho 
Regional de Fonoaudiologia 2ª Região: 

Local Tipo Descrição Quantidade 
Sede Servidor Dell/PowerEdge R620 2 
Sede Storage Qnap/TS-431U 1 
Sede Storage Qnap/TS-419U II 1 
Sede Firewall Sonicwall/Soho APL31-0B9 1 
Sede Switch HP/V1910 24G 2 
Sede Switch  Cisco/SG200-26 1 
Sede Switch Panasonic/KX-NS500 1 
Sede Switch HP/HPE 1920 24G 1 
Sede Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 14 
Sede Desktop Dell/Optiplex 7060 9 
Sede Desktop Dell/XPS 1 



 

 
 

Sede Monitor HP/L200HX 16 
Sede Monitor Dell/P2319Hc 9 
Sede Monitor Dell/SE2416H 1 
Sede Monitor LG/Flatron L15 1 
Sede Nobreak SMS/Station II 600VA 15 
Sede Nobreak APC/Back-ups 600VA 4 
Sede Nobreak TS Shara/Verti Protector 300VA 1 
Sede Nobreak SMS/Sinus Triad 6000VA 1 
Sede Nobreak APC/Smart UPS RT 6000VA 1 
Sede Notebook HP/Probook 6470b 3 
Sede Scaner Canon/Lide 120 2 
Sede Roteador Ubiquiti/Unifi AP 2 
Sede DVR Intelbras/MHDX-1104 1 
Sede Projetor Epson/H430A 1 
Sede Impressoras Lexmark/T642  1 
Sede Impressoras Samsung/SL M4070 (alugada) 3 
Sede Impressoras Samsung/Color C4010 (alugada) 1 
Santos Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 
Santos Monitor HP/L200HX 1 
Santos Monitor LG/Flatron L1753T 2 
Santos Nobreak APC/Back-UPS 2200 2 
Santos Scaner Canon/Lide 120 1 
Santos Notebook HP/Probook 6470b 1 
Santos Impressoras HP/LaserJet Pro MFP M426fdw 1 
Santos Impressoras HP/Color LaserJet Pro M252dw 1 
Marília Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 
Marília Monitor HP/L200HX 2 
Marília Notebook HP/Probook 6470b 1 
Marília Storage Lenovo/Iomega IX2 1 
Marília Scaner Canon/Lide 120 1 
Marília Impressoras Epson/Stylus CX8300 1 
Marília Nobreak APC/Back-UPS 600 2 
Ribeirão Preto Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 3 
Ribeirão Preto Desktop Dell/Optiplex 7060 1 
Ribeirão Preto Monitor HP/L200HX 2 



 

 
 

Ribeirão Preto Monitor Dell/P2319Hc 1 
Ribeirão Preto Notebook HP/Probook 6470b 1 
Ribeirão Preto Storage Lenovo/Iomega IX2 1 
Ribeirão Preto Nobreak SMS/Station II 600VA 2 
Ribeirão Preto Nobreak APC/Back-UPS 600 1 
Ribeirão Preto Impressoras Epson/WF-6590 (alugada) 1 

3.1.65.1. No decorrer do contrato, poderá haver alterações dos equipamentos 
descriminados neste edital. 
 
ITEM 02 - OPERADOR DE DADOS 
3.2. Para a prestação do serviço relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, a empresa deverá 
atender aos requisitos que abaixo seguem, definidos: 
3.2.1. Estabelecer uma Política de Segurança Cibernética (PSC) ou equivalente, 
incluindo Políticas ou Normas para Proteção de Dados Pessoais; 
3.2.2. Criar, formalizar, implementar e executar um processo de análise crítica 
da Política de Segurança Cibernética (PSC);      
3.2.3. Criar, formalizar, implementar e executar periodicamente uma 
análise/avaliação de riscos dos recursos de processamento da informação, 
sistemas de segurança cibernética e quaisquer outros ativos considerados 
críticos, indicando o nível de risco ao qual a aplicação e a organização está 
exposta e considerando a identificação das ameaças aplicáveis e a análise de 
impacto nos negócios;        
3.2.4. Projetar a capacidade futura e os requisitos de novos negócios e sistemas, 
as tendências de utilização e as tendências atuais e projetadas de capacidade 
de processamento de informação da organização; 
3.2.5. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos para 
monitoramento do uso dos recursos, de forma a atender às necessidades de 
capacidade futura e garantir o desempenho requerido das aplicações 
relacionadas à LGPD; 
3.2.6. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos e procedimentos 
para evitar ataques de negação de serviço, tais como balanceamento de carga, 
IPS, proxy, firewall, etc.;     
3.2.7. Criar, formalizar, implementar e executar uma matriz de 
responsabilidades com atribuição das responsabilidades pela segurança 
cibernética na organização, de forma a evidenciar a segregação de funções e 



 

 
 

assegurar que colaboradores e partes externas entendam suas 
responsabilidades;        
3.2.8. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos de classificação de 
informações e dados em termos de seu valor, requisitos legais, sensibilidade e 
criticidade para evitar modificação ou divulgação não autorizada, incluindo 
classificação dos dados pessoais e sensíveis;    
3.2.9. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos de esquemas de 
classificação alinhados com a política (norma) de controle de acessos; 
3.2.10. Rotular e tratar informações de acordo com o esquema de classificação 
adotado;        
3.2.11. Tratar os ativos de acordo com o esquema de classificação da 
informação adotado;        
3.2.12. Restringir as informações a um local restrito a quem processará as 
informações;  
3.2.13. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos de forma que as 
portas externas do local que processa as informações sejam adequadamente 
protegidos contra acesso externo; 
3.2.14. Criar, formalizar, implementar e executar área de recepção para 
controlar o acesso ao local que processa as informações e restringir o acesso ao 
pessoal autorizado;     
3.2.15. Possuir um perímetro de segurança com portas corta-fogo providas com 
alarme e com nível de resistência adequado e sistema de detecção de intrusos 
que cubra todas as portas e janelas;        
3.2.16. Possuir instalações de processamento da informação gerenciadas pela 
organização fisicamente separadas de outras gerenciadas por partes externas;  
3.2.17. Possuir gerenciamento de permissão de acesso aos visitantes, além de 
analisá-lo criticamente em intervalos regulares, registrando data e hora de 
acesso dos visitantes, autenticando a identidade dos visitantes por meios 
apropriados, e que sejam instruídos na entrada sobre os requisitos de segurança 
e procedimentos a serem observados em visita às áreas seguras;  
3.2.18. Possuir e manter trilha de auditoria eletrônica ou livro de registro físico 
de todos os acessos;        
3.2.19. Possuir e manter revisão periódica de atualização e revogação dos 
direitos de acesso às áreas seguras; 
3.2.20. Possuir e manter proteção física contra desastres naturais, ataques 
maliciosos ou acidentes;  



 

 
 

3.2.21. Vedar a utilização de dispositivos fotográficos, gravadores de áudio e/ou 
vídeo nas áreas seguras;        
3.2.22. Criar e executar um processo formal de Gestão de Mudanças na 
organização;        
3.2.23. Criar, formalizar, implementar e executar o controle de mudanças em 
atualizações de software e outros componentes das soluções de Tecnologia da 
Informação, além de identificá-las e registrá-las;        
3.2.24. Avaliar periodicamente impactos potenciais, riscos e consequências, 
incluindo impactos de segurança cibernética, além de identificar, registrar e 
promover eventuais mudanças, por intermédio de procedimento formalizado; 
3.2.25. Avaliar periodicamente se há o atendimento de requisitos de segurança 
cibernética quando da implementação de mudanças; 
3.2.26. Criar e executar procedimentos de recuperação, incluindo 
procedimentos e responsabilidades para interrupção e recuperação de 
mudanças em caso de insucesso ou na ocorrência de eventos inesperados com 
os dados pessoais e sensíveis;       
3.2.27. Criar, formalizar, implementar e executar processos emergenciais de 
mudanças necessárias para resolver incidentes de segurança cibernética; 
3.2.28. Criar, formalizar, implementar e executar inventário completo e 
atualizado dos ativos de informação, contemplando e classificando os ativos 
relacionados com dados pessoais e todos os sistemas que processam tais dados, 
contendo o fornecedor, o número da versão, o status atual de desenvolvimento 
(por exemplo, quais softwares estão instalados e em quais sistemas), e a(s) 
pessoa(s) na organização responsável(is) pelos ativos;  
3.2.29. No que couber, o inventário de ativos será elaborado e atualizado com 
base no relatório de impacto à proteção de dados pessoais, previsto na Lei 
13.709/2018;        
3.2.30. Criar, formalizar, implementar e executar processo de análise e 
monitoramento de vulnerabilidades, com avaliação de risco de vulnerabilidades 
e aplicação de correções em prazo a ser definido entre as partes;    
3.2.31. Criar, formalizar, implementar e executa processo de análise de riscos 
de aplicação de uma correção disponibilizada; 
3.2.32. Criar, formalizar, implementar e executar correções (patches), além de 
avaliá-las antes de serem testadas instaladas, de forma a assegurar a efetividade 
e não trazer efeitos que não possam ser tolerados; 



 

 
 

3.2.33. Criar, formalizar, implementar e executar registro de auditoria de todos 
os procedimentos de correções, mudanças e/ou tratamento de vulnerabilidades 
realizados;        
3.2.34. - Criar, formalizar, implementar e executar mudanças em sistemas de 
informação que processam   dados   pessoais, além de avaliar se tais mudanças 
demandam atualização da documentação relacionada com o relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais previsto pela Lei 13.709/2018; 
3.2.35. Utilizar os resultados da avaliação citada pelo item anterior para 
determinar e implementar os controles que devem ser usados para tratar os 
riscos identificados durante o processo de avaliação, atualizando o relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais;        
3.2.36. Manter os recursos de segurança cibernética e de tecnologia da 
informação em versões comprovadamente seguras, estáveis e atualizadas; 
3.2.37. Criar, formalizar, implementar e executar um Plano de Continuidade 
Operacional (PCO), com o objetivo de restabelecer o funcionamento dos 
principais ativos que suportam as operações da organização, reduzindo o tempo 
de queda e os impactos provocados por um eventual incidente, incluindo 
mecanismos de tolerância a falhas; 
3.2.38. Classificar e informar ao controlador o nível de criticidades das 
atividades da organização/unidade organizacional, sugerindo aperfeiçoamentos, 
por intermédio de Planos de Contingência para as atividades consideradas 
críticas;        
3.2.39. Definir e implementar uma ou mais estratégias de continuidade para 
manter as funcionalidades dos processos de negócios frente aos incidentes 
identificados;        
3.2.40. Criar, formalizar, implementar e executar estratégias de continuidade, 
considerando estudos dos tempos máximos de recuperação e restauração 
compatíveis com as necessidades dos processos de negócio: RTO (Recovery Time 
Objective) – o tempo máximo que o negócio pode suportar sem a solução 
tecnológica; RPO  (Recovery  Point  Objective)  –  ponto  de  recuperação  dos  
dados,  ou  seja,  uma  vez recuperada a solução, qual a quantidade de dados 
máxima que poderá ser perdida sem que  o  negócio  seja  afetado;  e  NRO  
(Network  Recovery  Time)  –  o  tempo  máximo  de recuperação da rede, 
incluindo o controlador dos ativos de informação na elaboração e revisão dos 
Planos supracitados; 



 

 
 

3.2.41. Realizar em intervalos de tempo predefinidos, simulações e/ou testes 
planejados, levando-se em consideração as menores indisponibilidades e 
impactos possíveis nos processos de negócio, de forma que seja possível 
identificar falhas que venham a comprometer qualquer parte do processo de 
continuidade, com vistas a promover revisões e atualizações periódicas dos 
Planos relacionados; 
3.2.42. Revisar os Planos no mínimo, uma vez por ano, ou em função dos 
resultados dos testes realizados após alguma mudança significativa nos ativos 
de informação, nas atividades ou em algum de seus componentes, informando 
o controlador e o encarregado por intermédio de documentos por escrito; 
3.2.43. Garantir redundância dos recursos de processamento da informação 
suficiente para atender aos requisitos de disponibilidade em eventuais 
incidentes; 
3.2.44. Criar, formalizar, implementar e executar responsabilidades e 
procedimentos de gestão dos incidentes de segurança cibernética, além de um 
procedimento de notificação formal para relatar os incidentes de segurança 
cibernética, por intermédio de um canal dinâmico (rápido); 
3.2.45. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos específicos 
para resposta aos incidentes, contemplando: a definição de incidente; o escopo 
da resposta; quando e por quem as autoridades  (incluindo  as  autoridades  de  
proteção  de  dados)  devem  ser contatadas; papéis, responsabilidades e 
autoridades; avaliação de impacto do incidente; medidas  para  reduzir  a  
probabilidade  e  mitigar  o  impacto  do  incidente;  descrição  da natureza dos 
dados pessoais afetados; as informações sobre os titulares envolvidos; 
3.2.46. Criar, formalizar, implementar e executar configurações dos ativos de 
gestão, de forma a registrar todos os eventos relevantes de segurança 
cibernética, contendo, pelo menos, a identificação inequívoca do usuário, a 
natureza do evento, a data, hora e fuso horário, o identificador do ativo de 
informação, as coordenadas geográficas, se disponíveis, e outras informações 
que possam identificar a possível origem do evento; 
3.2.47. Mapear, identificar e relatar os ativos de informação que não permitem 
os registros de eventos acima listados quanto ao tipo e formato de registros de 
auditoria que o sistema permite armazenar;  
3.2.48. Configurar os ativos de informação, de forma a armazenar seus registros 
de auditoria não apenas localmente, como também remotamente; 



 

 
 

3.2.49. Deter os recursos materiais, tecnológicos e humanos, suficientes para 
prestar os serviços;        
3.2.50. Criar, formalizar, implementar e executar processo para registro e 
notificação de quaisquer fragilidades de segurança cibernética, suspeita ou 
observada, nos sistemas ou serviços;        
3.2.51. Criar, formalizar, implementar e executar um sistema para 
monitoramento, registro e reporte proativo de aplicações, alertas e 
vulnerabilidades para detecção e tratamento de incidentes de segurança 
cibernética; 
3.2.52. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos de prospecção 
e/ou monitoramento do uso de novas técnicas das atividades de intrusão e 
tendências relacionadas, as quais ajudarão a identificar futuras ameaças;  
3.2.53. Criar, formalizar, implementar e executar em intervalos predefinidos, 
uma avaliação de segurança cibernética, de forma a analisar detalhadamente a 
infraestrutura de segurança cibernética da autarquia com base em melhores 
práticas de mercado, como por exemplo, revisão da infraestrutura, revisão de 
processos, varredura da rede; testes de penetração, etc;     
3.2.54. Criar, formalizar, implementar e executar serviço de detecção de 
intrusão, informando sobre tentativas de intrusões em redes de computadores, 
com vistas a identificar e iniciar os procedimentos de resposta a incidente de 
segurança cibernética e, ainda, possibilitar o envio de alerta em consonância 
com padrão de comunicação previamente definido com o Centro de Tratamento 
de Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Administração 
Pública Federal - CTIR Gov; 
3.2.55. Comunicar a ocorrência de incidentes de segurança cibernética ao CTIR 
Gov, conforme procedimentos definidos pelo próprio CTIR Gov, com vistas a 
permitir que sejam dadas soluções integradas para a Administração Pública 
Federal, bem como a geração de estatísticas; 
3.2.56. Durante o processo de tratamento de eventuais incidentes, coletar e 
preservar as mídias de armazenamento dos dispositivos afetados e todos os 
registros de eventos de autenticação, tanto os bem-sucedidos quanto os 
malsucedidos; acesso a recursos e dados privilegiados e acesso e alteração nos 
registros de auditoria; 
3.2.57. Nos  casos  em  que  seja  inviável  preservar  as  mídias  de  
armazenamento  em  razão  da necessidade  de  pronto  restabelecimento  do  
serviço  afetado,  coletar  e  armazenar  cópia  dos  arquivos  afetados  pelo  



 

 
 

incidente,  tais  como:  logs, configurações  do  sistema  operacional,  arquivos  
do  sistema  de  informação,  e  outros julgados  necessários,  mantendo-se  a  
estrutura de  diretórios  original,  bem  como  os “metadados” desses arquivos, 
como data, hora de criação e permissões; registrando em relatório   a   
impossibilidade   de   preservar   as   mídias   afetadas   e   listando todos os 
procedimentos adotados;  
3.2.58. Gerar um arquivo contendo a lista dos resumos criptográficos de todos 
os arquivos coletados como evidência, gravando-os e anexando o arquivo com 
a lista dos resumos criptográficos, deixando-os à disposição da autoridade 
comunicada; 
3.2.59. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou norma para 
uso de controles criptográficos;      
3.2.60. Realizar em intervalo de tempo predefinido, a revisão dos critérios da 
política de uso de controles criptográficos (parâmetros, algoritmos, tamanho de 
chave, etc.);        
3.2.61. Utilizar criptografia para a proteção de informações sensíveis 
transmitidas em linhas de comunicação; 
3.2.62. Utilizar criptografia para a proteção de informações sensíveis ou críticas 
armazenadas em dispositivos móveis, mídias removíveis ou em banco de dados;  
3.2.63. Utilizar assinaturas digitais ou códigos de autenticação de mensagens 
(MAC) para verificar a autenticidade ou integridade de informações sensíveis ou 
críticas, armazenadas ou transmitidas;    
3.2.64. Utilizar técnicas de criptografia para obter evidência da ocorrência ou 
não ocorrência de um evento ou ação; 
3.2.65. Utilizar técnicas criptográficas para autenticar usuários e outros 
sistemas que requeiram acesso para transações com usuários de sistemas, 
entidades e recursos;        
3.2.66. Desenvolver e executar procedimentos específicos para geração de 
chaves em diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações; 
3.2.67. Desenvolver e executar procedimentos específicos para gerar, obter, 
distribuir, armazenar, mudar, atualizar, revogar, copiar e destruir certificados 
de chaves públicas;  
3.2.68. Desenvolver e implementar procedimentos específicos para manter 
registro e auditoria das atividades relacionadas com o gerenciamento de chaves;
        



 

 
 

3.2.69. Realizar avaliação de risco para identificar o nível requerido de proteção 
dos dados pessoais, auxiliando a determinar o tipo, a força e a qualidade 
necessários do algoritmo criptográfico a ser usado; 
3.2.70. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou norma de 
backup que aborde os procedimentos operacionais que padronizam os 
processos de geração de cópias de segurança e recuperação de arquivos, assim 
como os processos de controle de acesso, armazenamento, movimentação e 
descarte das mídias que contêm cópias de segurança;      
3.2.71. Criar, formalizar, implementar e executar orientações formais, 
indicando a frequência mínima para a realização de revisões sobre os 
procedimentos de backup e recuperação;        
3.2.72. Criar, formalizar, implementar e executar registros de procedimentos 
operacionais dos processos de geração de cópias de segurança e recuperação 
de arquivos, assim como os processos de controle de acesso, armazenamento, 
movimentação e descarte das mídias que contêm cópias de segurança; 
3.2.73. Registrar e classificar as informações que necessitam de backup; 
necessitam de backup com uso de criptografia; são críticas para a continuidade 
da operação do serviço e necessitam de restauração rápida em caso de incidente 
ou desastre; 
3.2.74. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para os casos 
de ocorrência de falhas nos processos de geração de cópias de segurança e 
recuperação de arquivos, de forma a assegurar o   registro   da   documentação   
necessária (registrar como os erros nos procedimentos de backup são 
identificados, informados e corrigidos); 
3.2.75. Possuir níveis apropriados de proteção física e ambiental das 
informações das cópias de segurança (de acordo com cada ativo de backup); 
3.2.76. Armazenar as mídias contendo cópias de segurança em uma localidade 
remota (“offsite”), a uma distância suficiente que garanta sua integridade e 
disponibilidade contra possíveis danos advindos de um desastre ocorrido no 
sítio primário, durante um período de 05 anos, levando-se em consideração os 
requisitos de negócio; 
3.2.77. Armazenar as mídias utilizadas no processo de realização do backup com 
identificação única na qual conste o tipo do backup realizado; número da mídia 
e quantidade de mídias utilizadas na realização do backup; periodicidade do 
backup (diário, semanal ou mensal); descrição dos locais ou serviços que foram 



 

 
 

copiados; data de realização do backup; versão e descrição do software utilizado 
para a realização do backup; tempo de retenção;  
3.2.78. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou norma de 
controle de acesso lógico formalizada e embasada no princípio do menor 
privilégio;        
3.2.79. Criar, formalizar, implementar e executar Acordos de confidencialidade, 
termos de responsabilidade e termos de sigilo a serem assinados pelos usuários; 
3.2.80. Criar, formalizar, implementar e executar informações aos usuários 
sobre os seus direitos e deveres de forma a declarar-se ciente do ambiente 
computacional e das permissões de acesso a ele concedidos; 
3.2.81. Criar, formalizar, implementar e executar controles automatizados de 
revogação das contas dos usuários que mudaram de cargos, funções ou 
deixaram a autarquia;        
3.2.82. Monitorar as atividades dos usuários, observada a legislação e a 
jurisprudência trabalhista;        
3.2.83. Gravar as informações das credenciais de acesso dos usuários em 
recursos de tecnologia da informação protegidos e sob a forma criptografada; 
3.2.84. Criar mecanismos de recuperação de senha, de forma a assegurar a sua 
recuperação de maneira segura, sem fornecimento de senha por parte da 
aplicação, e que obrigue a alteração de senha do usuário no primeiro acesso; 
3.2.85. Suspender os direitos de acesso dos usuários durante a execução de 
processos de avaliação de incidentes de segurança ou durante processo 
administrativo que apure o uso irregular de credencial de acesso; 
3.2.86. Bloquear os direitos de acesso dos usuários por um período de tempo 
predeterminado após um número máximo de 10 de tentativas sucessivas de 
acesso malsucedidas;        
3.2.87. Criar mecanismos de liberação de acesso com métodos de autenticação 
forte, em especial para processamento de dado pessoal sensível, ou mediante a 
utilização de autenticação em duas etapas, biometria, tokens, smart cards, 
certificado digital, assinaturas qualificadas ou avançadas;  
3.2.88. Criar mecanismo de identificação de dispositivos de acesso habitual do 
usuário, bem como notificação em caso de acessos realizado pelo usuário em 
dispositivos não habituais;        
3.2.89. Criar mecanismos para encerramento (expirar) de qualquer sessão cuja 
inatividade do usuário exceda um período de tempo predeterminado; 



 

 
 

3.2.90. Criar, formalizar, implementar e executar recursos computacionais e 
sistemas, salvo exceções autorizadas, com configurações de data/hora 
sincronizadas, de forma a prover a possibilidade de correlação de eventos e 
incidentes ocorridos e a consequente definição de causas e soluções;  
3.2.91. Criar, formalizar, implementar e executar acordos para transferência 
segura de informações do negócio entre a autarquia e o sistema Conselho de 
Fonoaudiologia ou outras partes externas;        
3.2.92. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para proteger 
a informação transferida contra interceptação, cópia, modificação, desvio e 
destruição        
3.2.93. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para detecção 
e proteção contra código malicioso que pode ser transmitido por meio do uso 
de recursos eletrônicos de comunicação;      
3.2.94. Criar, formalizar, implementar e executar medidas para reduzir o risco 
de vazamento de dados pessoais durante a transferência   de   informações, 
contemplando   no   que   couber:   implementação   de criptografia, 
desidentificação, mascaramento ou ofuscação;       
3.2.95. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para proteção 
de informações eletrônicas sensíveis que sejam transmitidas na forma de anexos; 
3.2.96. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou diretrizes que 
especifiquem o uso aceitável dos recursos eletrônicos de comunicação; 
3.2.97. Criar, formalizar, implementar e executar política que especifique as 
responsabilidades de funcionários, fornecedores e partes externas que possam 
comprometer a organização por meio de, por exemplo, difamação, assédio, falsa 
identidade, retransmissão de ""correntes"", compras não autorizadas, etc.; 
3.2.98. Criar, formalizar, implementar e executar controles e restrições 
associados à retransmissão em recursos de comunicação como, por exemplo, a 
retransmissão automática de mensagens eletrônicas (e-mails) para endereços 
externos; 
3.2.99. Criar, formalizar, implementar e executar controles de proteção 
adequados para informações que trafegam em mensagens eletrônicas; 
3.2.100. - Gerar logs e relatórios detalhados sobre a transferência dos dados e 
comportamento do usuário de forma a garantir a rastreabilidade e recuperação 
das operações e dados;        
3.2.101. Realizar análise de impacto na privacidade dos dados pessoais 
considerando o descrito pelo relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 



 

 
 

previsto na Lei 13.709/2018, quando da concepção de qualquer novo projeto, 
produto ou serviço; 
3.2.102. Criar, formalizar, implementar e executar documento estabelecendo as 
responsabilidades e procedimentos sobre o gerenciamento de equipamentos de 
rede;      
3.2.103. Criar, formalizar, implementar e executar controles para a proteção da 
confidencialidade e integridade dos dados que trafegam sobre redes públicas 
ou sobre as redes sem fio (wireless), de forma a e proteger os sistemas e 
aplicações a elas conectadas;        
3.2.104. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos apropriados de 
registro e monitoração para habilitar a gravação e detecção de ações que 
possam afetar, ou ser relevante para a segurança cibernética; 
3.2.105. Restringir conexão à rede corporativa de sistemas ou dispositivos não 
pertencentes ao rol de equipamentos; 
3.2.106. Segmentar a rede corporativa em domínios lógicos de acordo com cada 
rede local, atendendo às necessidades de fornecimento de serviço público e 
proteção da rede corporativa;        
3.2.107. Prover o acesso externo aos sistemas de meios de segurança que 
protegem a confidencialidade e integridade dos dados trafegados, tais como o 
uso de VPN;        
3.2.108. Garantir que a   capacidade   dos   provedores   de   serviços   de   rede   
é   determinada   e   monitorada regularmente para gerenciar os serviços 
acordados de maneira segura; 
3.2.109.  Garantir que os switches e roteadores tem as credenciais padrões dos 
fabricantes substituídas antes de serem instalados na rede corporativa, bem 
como são configurados para solicitar credenciais de autenticação do domínio 
para realização de atividades de administração;     
3.2.110. Garantir que a instalação das atualizações e patches nos switches e 
roteadores são homologadas antes de serem aplicadas no ambiente de 
produção; 
3.2.111. Criar, formalizar, implementar e executar Análises   de   riscos 
periodicamente   para identificar   vulnerabilidades relacionadas com o sistema 
operacional que hospeda o firewall e com o próprio software do firewall; 
3.2.112. Consultar boletins de segurança com vulnerabilidades divulgados pelos 
fabricantes; 



 

 
 

3.2.113. Realizar auditorias periódicas dos registros de auditoria (logs) gerados 
pelo firewall, e corrigi-las. 
 
ETAPAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: 
 
3.3. Os procedimentos deverão ocorrer da seguinte forma: 
3.3.1. Etapa 01 - Levantamentos / Mapeamento  
3.3.1.1. 1º passo: 

a) Análise da maturidade da área técnica; 
b) Análise de navegabilidade do site e softwares; 
c) Análise dos locais de armazenamento dos dados; 
d) Análise das normas de segurança; 
e) Análise dos padrões técnicos, como acessos, permissionamentos, 
senhas etc; 
f) Análise do monitoramento utilizado; 
g) Categorização dos Cookies; 
h) Análise de Vulnerabilidade em Infraestrutura – Servidores Firewall etc.; 
i)  Análise de Vulnerabilidade no Site; 
j)  Análise da Classificação das Informações; 
k)  Análise da política de gestão de incidentes; 
l)  Análise da Maturidade dos Processos que envolvem Dados Pessoais na 
Rede Interna e Externa / APP e Redes Sociais; 
m) Elaboração do inventário técnico. 

3.3.1.2. 2º passo: GAP Analysis: 
a) Identificação das lacunas técnicas com base no mapeamento de dados; 
b)  Análise de riscos técnicos; 
c)  Elaboração do DPIA; 
d) Relatório de adequação e diagnóstico técnico, com o cruzamento do 
Fluxo de Dados completo e as medidas de segurança existentes, que 
resultará na identificação dos riscos de privacidade; 
e) Elaboração da Matriz de Riscos. 

3.3.2. Etapa 02 - Plano de Ação 
3.3.2.1. Definição do Plano Estratégico de Ação referente a área técnica – 
Segurança da Informação. 

a) Criação / Adequação de uma Política de Segurança da Informação – PSI 
(de acordo com a ISSO 270001), contendo: 



 

 
 

a.1. Norma de acesso à internet e comportamento em mídias sociais 
a.2. Norma de acesso remoto – Colaboradores e Terceiros, contendo: 
a.3 Normatização de conexões por meios seguros como VPN 
a.4 Norma de Classificação e Manuseio da Informação, sendo: 
a.5 Informação Pública 
a.6 Informação de Uso Interno 
a.7 Informação Confidencial 
a.8 Manuseios respectivos – Ação X Classificação 
a.9. Norma de Gestão de Identidade e Controle de Acesso 
a.10. Norma de uso de Senhas de Acesso, contendo: 
a.11. Obrigatoriedade de senhas complexas 
a.12. Recuperação segura de senhas 
a.13. Suspensão automática de senha, quando período de avaliação de 
incidentes de segurança e ou administrativos 
a.14. Normatização de senhas distintas para sistemas distintos 
a.15. Atualização periódica de informações de acesso 
a.16. Normatização de quantidade de acessos malsucedidos 
a.17. Normatização de expiração de senhas 
a.18. Normatização de autenticação forte e, em 2 etapas 
a.19. Norma de Monitoramento de ativos e serviços de informação 
a.20. Norma de proteção contra códigos maliciosos 
a.21. Norma de Resposta a incidentes de Segurança da Informação 
a.22. Norma de Aceitável de ativos de informação 
a.22. Normas de Equipamentos Computacionais Pessoais 
a.23. Normas de Uso de Serviços de E-mail e Comunicadores Internos 
a.24. Normas de uso para Controles Criptográficos, com aplicabilidade 
extensiva 
a.25. Normas de uso para Controle / auditoria das Chaves Públicas, com 
aplicabilidade extensiva 
a.26. Norma de uso para transferência segura de informação entre a 
Autarquia e sistemas externos de uso, para proteção de informações 
sensíveis, transmitidas em forma de anexo 
a.27. Normas de uso para armazenamento de dados, contendo: 
a.28. Normas para Back-up 
a.29. Procedimentos Operacionais 
a.30. Padronização de Geração de Back-up 



 

 
 

a.31. Normatização dos controles de acessos 
a.32. Normatização de controles de descarte seguro 
a.33. Normatização de Restores 
a.34.Normatização de Confidencialidade / Responsabilidade / Sigilosidade 
b) Elaboração da Matriz de Riscos com Plano de Mitigação de cada Risco; 
c) Elaboração da Matriz de Responsabilidade; 
d) Elaboração de Políticas de Cyber Segurança – a fim de mitigarmos os 
ataques como: 
d.1. Fraude por e-mail / Internet; 
d.2. Fraude de Identidade – quando dados pessoais são roubados e usados; 
d.3. Extorsão Cibernética; 
d.4. Roubos financeiros e ou cartões de crédito; 
d.5. Criptojacking; 
d.6. Ataques por Phishing; 
d.7. Ataques por Malwares que pode ser Ransomware; 
d.8. Ataques por DDoS; 
e) Conformidade de Rastreamento de Site; 
f) Conformidade para Política Externa de Privacidade de Dados; 
g) Conformidade para Política Interna de Privacidade de Dados; 
h) Conformidade para Política de Cookies; 
i) Elaboração do Canal do Titular – DSAR – onde as requisições dos 
Titulares (internos e externos) serão registradas para atuação do DPO – 
Encarregado dos Dados Pessoais da Organização; 
j) Elaboração da Política de Privacy by Design – para novas soluções que a 
Organização venha a realizar – dessa forma, novos produtos / novos 
serviços já serão elaborados dentro de uma Política de Privacidade de 
Dados Pessoais; 
k) Elaboração de Política de Privacy by Default – para o legado de produtos 
e serviços existentes na organização, a fim de serem adaptados à Política 
de Privacidade de Dados Pessoais; 
l) Elaboração de Política para Firewall e Proxy; 
m) Elaboração de Política para Acessos a Rede Interna de Dados – Acessos 
Lógicos; 
n) Elaboração de Política para Acesso Físico à Sala Segura / Data Center / 
Sala dos Servidores, com: 



 

 
 

n.1. Porta corta fogo com fechadura biométrica – somente pessoas 
autorizadas cadastradas nesse sistema de biometria; 
n.2. Livro de registro dos acessos físicos, com registro de todos os acessos 
que forem feitos na área segura, informando motivo da visita com horário 
de entrada e saída. 
n.3. Em caso de terceiros no ambiente, um termo de responsabilidade 
deve ser assinado; 
o) Criação de Protocolo de acesso a área segura; 
p) Uma câmera deve filmar todo o ambiente e arquivar as imagens no 
mínimo 90 dias; 
p.1. A área segura deve ter alarme para emitir um aviso em caso de 
entradas não autorizadas 
q) Elaboração de Política da área segura quanto a sua infraestrutura, 
contendo: 
r) Sistema de redundância e alta disponibilidade para sistemas 
fundamentais que são Elétrico e Mecânico (ar-condicionado) e Controle 
de Temperatura; 
s) Todos os dispositivos de armazenamento externos devem ser 
criptografados – em caso de extravio, os dados seguirão seguros; 
t) As portas USB dos Servidores devem estar bloqueadas para evitar a 
contaminação ou roubo de dados mediante a conexão de um dispositivo 
malicioso 
u) Proteção Contra Incêndios, contendo: 
u.1. Porta corta fogo seguindo critérios da ABNT NBR 11742 
u.2. Pintura intumescente em todas as paredes internas da sala segura 
u.3. Sistema de detecção e combate a incêndios específicos para Data 
Center 
u.4. Nobreaks e Baterias 
v) Elaboração de Política para Acessos a Rede WI-FI com segmentação 
x) Elaboração de Política – Plano de Contingência, sendo: 
x.1. Criação de Protocolo 
x.2. Criação de Plano de Ação 
x.3. Metodologia de Gestão de Incidentes, contendo: 
x.3.1. Constituição de Equipe de Incidentes 
x.3.2.Metodologia ISO – 27001:2013 e 27000:2016 
x.3.3.Política DRP – Disaster Recovery Plan 



 

 
 

y) Elaboração de Política GMO – Gestão de Mudanças Organizacionais 
z) Elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, com 
mecanismos de manutenção sempre que necessário, seguindo a Lei LGPD; 
aa) Criação de Trilha de Auditoria para todas as atividades realizadas; 
bb) Elaboração de Plano de Continuidade Operacional – PCO, criando as 
métricas de negócios, junto à empresa, que será o balizador das 
estratégias aplicadas nos índices de RTO/RPO/NRO.  

3.3.3.  Etapa 03 -  Implementação / Execução do Plano de Ação   
3.3.3.1. Nesta etapa deverá a ser implementada as medidas de adequação 
técnica, rumo à conformidade. 
3.3.3.2. Execução do Plano de Ação completo, definido na etapa anterior. 
3.3.3.3. Monitoramentos pós implementação das Políticas definidas no Plano 
de Ação: 
3.3.3.3.1. Monitoramento do uso de recursos dos ativos de rede, a fim de 
atender capacidade futura com desempenho desejável e dentro da aderência à 
LGPD; 
3.3.3.3.2. Avaliação periódica dos impactos potenciais, riscos e consequências, 
como Impacto de Cyber Security, identificação desses potenciais riscos e 
promoção de mudanças/adequações a fim de mitigar futuros riscos; 
3.3.3.3.3. Avaliação periódica pós mudanças, quanto a Cyber Security; 
3.3.3.3.4.  Criação de protocolo para revertimento de situações, onde as 
mudanças ocorridas forem sem sucesso, isto é, teremos protocolos para 
situações, onde as atualizações necessárias e obrigatórias, causem maiores 
conflitos / problemas, serem revertidas rapidamente, sem comprometer o 
Parque Tecnológico da Organização; 
3.3.3.3.5. Monitoramento de Vulnerabilidades, contendo: 

a) Problema com criptografia; 
b) Problema com qualidade de código;  
c) Vazamento de informação sigilosa; 
d) CRLF Injection; 
e) Cross-site Scripting; 
f) Acesso a diretórios restritos; 
g) Compartilhamentos e permissões; 
h) SQL Injection; 
i) Falha no gerenciamento de credenciais de acesso; 
j) Erro de TIME e STATE no sistema: 



 

 
 

k) No armazenamento de dados; 
l) Segurança de Perímetro. 

3.3.3.3.6. Simulação de interrupção de alguns recursos tecnológicos, a fim de 
aferir as métricas definidas para: 

a) Tempo máximo em que a organização suportará ficar sem recursos 
tecnológicos; 

b) Ponto de recuperação de dados / quantidade máxima perdida de dados; 
c) Tempo máximo de recuperação da rede; 

3.3.3.4. Como resultado dessas simulações, correção e disponibilização do 
necessário para continuidade segura e plena do negócio. 
3.3.3.5. Na Gestão de Incidentes, contextualizado dentro do Plano de 
Contingência, teremos a aplicação de um conjunto de ISO para abarcarmos 
todas as possibilidades, como:  
3.3.3.5.1. Incidentes na Gestão de Serviços de TI – ISO/IEC 20000-1:2011. 
Lembrando que nem todos os incidentes em gestão de serviços estão 
relacionados à segurança. 
3.3.3.5.2. Incidentes em Segurança da Informação – ISO/IEC 27000:2016. Neste 
caso, será construída toda uma estrutura de Gestão de Incidentes de Segurança 
da Informação, envolvendo equipe pré definida, que será treinada para avaliar 
e disparar o protocolo de incidentes de segurança da informação, dentro da 
Organização, envolvendo se necessário, os órgãos reguladores (ANPD / CTIR 
Gov).  
3.3.3.5.3. Incidentes em Continuidade de Negócios e Resiliência – ISSO 
22301:2012. Para tratar incidente disruptivo. 
3.3.3.6. Aplicabilidade de Perícia Forense para preservação de coleta de dados; 
3.3.3.7. Todas as iniciativas realizadas, serão devidamente registradas, com o 
objetivo de criação de relatório final de implementação de medidas com vistas 
à adequação à Lei. 
3.3.3.8. Lembrando que esse relatório final, juntamente com as políticas 
internas de privacidade, corresponderão ao principal Instrumento para 
Comprovação de Conformidade à Legislação; 
3.3.3.9. Intensa publicidade entre os colaboradores da Organização sobre 
Cultura de Privacidade, fornecendo treinamento aos colaboradores a respeito 
de conceitos básicos da proteção de dados pessoais, gerando assim uma Cultura 
de Privacidade dentro da Organização. 
       



 

 
 

 
 
4. ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 
R$ 157.635,85 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e 
cinco centavos). 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. 
VALOR 

ESTIMADO 
MENSAL 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 

Prestação de serviço de Service Desk 
conforme especificações e condições 
do Edital e seus anexos. 

12 R$ 8.890,00 R$ 106.680,00 

2 

Prestação de serviço de Operador de 
Dados relativo à implantação da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais 
conforme especificações e condições 
do Edital e seus anexos. 

1 
Conforme 

Cronograma R$ 50.955,85 

VALOR TOTAL ESTIMADO   R$ 157.635,85 

 
4.2. A presente contratação correrá à conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – 
Serviços de Informática. 
 
5. PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
5.1. O início da prestação dos serviços, objeto deste Edital, deverá ocorrer no primeiro 
dia útil após a assinatura do contrato. 
5.2. Os serviços referentes ao Item 2 deverão ser executados por completo em até 90 
(noventa) dias corridos, após o início da prestação dos serviços. 
5.2.1. O cronograma abaixo contempla os prazos máximos em dias corridos que 
deverão ser observados na execução do objeto para cada etapa definida no item 3.3 
deste Termo de Referência: 
 
 
 



 

 
 

Etapas Prazo Máximo 
01 Levantamentos / Mapeamento 20 dias 
02 Plano de Ação 20 dias 
03 Implementação / Execução do Plano de 
Ação 

50 dias 

5.2.2. Estes prazos poderão ser prorrogados, mediante justificativa expressa da 
Contratada e concordância do CRFa – 2ª Região. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais 
normas pertinentes, caberá à Contratada:  
6.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas;  
6.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução;  
6.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização, 
cujas obrigações deverá atender prontamente;  
6.1.4. Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato; 
6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento do órgão ou entidade;  
6.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
bem como os tributos resultantes do cumprimento do contrato;  
6.1.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 
poderes de representante ou preposto para tratar com o órgão ou entidade, 
sobre assuntos relacionados à execução do contrato;  
6.1.8. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: 
salários, transporte, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários, e de ordem de classe, indenizações civis e 
quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 
serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo empregatício 
com os mesmos;  



 

 
 

6.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados 
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes 
assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;  
6.1.10. Comunicar de imediato ao órgão toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos 
que julgar necessários;  
6.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato;  
6.1.12. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 
qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de 
Referência, sem prévia autorização do contratante;  
6.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
6.1.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, 
sem prévia e expressa anuência do contratante;  
6.1.15. Organizar-se técnica e administrativamente, seguindo o Modelo ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), um conjunto de boas práticas 
para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços 
de tecnologia da informação de modo a cumprir com eficiência o objeto deste 
edital;  
6.1.16. A prestar serviços de prevenção e manutenção de informática para o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região;  
6.1.17. Prestar os serviços, objeto deste contrato, utilizando-se apenas de 
profissionais devidamente qualificados para o serviço prestado;  
6.1.18. A substituir qualquer funcionário ou preposto envolvido com a 
prestação de serviço, objeto deste contrato, desde que considerado inadequado 
para a realização de tais serviços;  
6.1.19. A responder pelo cumprimento de todas as obrigações legais de 
qualquer natureza para com seus funcionários, notadamente as referentes às 
leis trabalhistas e previdenciárias, ficando desta forma, expressamente excluída 
a responsabilidade da contratante;  
6.1.20. Treinar e selecionar os funcionários, tornando-os aptos a prestar os 
serviços, podendo a contratante participar de tal treinamento e seleção, caso 
ache necessário;  



 

 
 

6.1.21. Responsabilizar-se pela disciplina de seus prepostos, fornecendo 
tratamento de cortesia e respeito aos funcionários e terceiros que se 
encontrarem no recinto da contratante, bem como é dever da contratada em 
manter elementos para eventuais coberturas e substituições;  
6.1.22. Exercer a fiscalização de execução dos serviços contratados, entre os 
quais deverão os funcionários apresentarem-se sempre uniformizados e com 
crachá de identificação; 
6.1.23. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens 
ou determinações do poder público;  
6.1.24. Permitir e facilitar ao contratante o acompanhamento e verificação dos 
serviços em realização, o que não isentará a contratada de suas 
responsabilidades;  
6.1.25. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos serviços de que foi 
encarregada, inclusive por sua exequibilidade, bem como responder pelos danos 
que venha, direta ou indiretamente, causar à contratante ou a terceiros; 
6.1.26. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
6.1.27. Entregar integralmente o Objeto Licitado de acordo com o Edital;  
6.1.28. Arcar com mão-de-obra, equipamentos, impostos, encargos securitários, 
previdenciários, trabalhistas, bem como outras despesas decorrentes da 
execução dos serviços;  
6.1.29. Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos provocados à contratante 
por seus funcionários e quaisquer pessoas sob sua responsabilidade ou 
quaisquer terceiros, podendo a contratante exigir imediatamente 
ressarcimento dos prejuízos e danos provocados;  
6.1.30. Responsabilizar-se por danos e atos ilícitos praticados por quaisquer de 
seus funcionários, no exercício de suas funções, após comprovação inequívoca 
da autoria;  
6.1.31. Atender às solicitações da contratante para fornecer informações sobre 
o andamento dos serviços executados;  
6.1.32. Assumir todos os ônus perante a contratante e perante terceiros, 
oriundos de multas administrativas, trabalhistas, demandas fundiárias, 
previdenciárias, fiscais, de condenações decorrentes de reclamatórias 



 

 
 

trabalhistas, bem como, ações judiciais de qualquer natureza, salvo se houver 
comprovado culpa exclusiva da contratante;  
6.1.33. Apresentar mensalmente e sempre que solicitado, cópia dos 
comprovantes dos recolhimentos à previdência social e FGTS, relativos à relação 
de emprego de seus empregados lotados na contratante;  
6.1.34. Permitir o acompanhamento dos serviços que serão executados, em 
qualquer de suas fases, por preposto do contratante, sem prévia comunicação;  
6.1.35. Fornecer o serviço, conforme especificado no presente objeto, sempre 
da melhor qualidade, bem como confiar a execução dos trabalhos a pessoal 
habilitado, observando as normas técnicas mais consagradas à melhor execução 
dos mesmos;  
6.1.36. Indenizar a contratante, quando ocorrer qualquer prejuízo comprovado, 
resultante de má prestação dos serviços;  
6.1.37. Registrar todos os chamados e solicitações no sistema de gerenciamento 
de atendimento, para acompanhamento e controle de problemas e estatísticas 
de atendimento;  
6.1.38. Ter 1 recurso residente nas instalações do Conselho durante 30 horas 
semanais e, durante o período em que o residente não estiver no Conselho, 
manter uma Central de Atendimento com profissionais que possuam 
experiência na rede do Conselho, para atendimento das requisições de 
chamados de todos os endereços do Conselho.  
6.1.39. Na proposta deverão estar incluídos os custos para todos os serviços 
licitados. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 
 
7.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas 
pertinentes, caberá ao Contratante:  
7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante 
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93;  
7.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este 
Termo de Referência;  
7.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;  
7.1.4. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação 
dos serviços contratados;  



 

 
 

7.1.5. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
7.1.6. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais 
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;  
 
8. GARANTIA CONTRATUAL 
 
8.1. O adjudicatário terá até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 
Contrato para apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste documento, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais; 
8.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual; 
8.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 
8.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
8.3.2. Prejuízos causados ao CRFa 2ª Região ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 
8.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 
8.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não honradas pela Contratada. 
8.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições; 
8.5. Se o valor da garantia for utilizada total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada; 
8.6. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 
8.6.1. Caso fortuito ou força maior; 
8.6.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações 
contratuais; 
8.6.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou 
fatos praticados pela Contratante; 



 

 
 

8.7. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista 
nas alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo 
instaurado pela Contratante; 
8.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item; 
8.9. Será considerada extinta a garantia: 
8.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, 
de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
8.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 
Contratante não comunique a ocorrência de sinistros. 
 
9. SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
10. PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento pelos serviços prestados do Item 1 será mensal desde que 
executado o objeto deste Edital. 
10.2. O pagamento pelos serviços prestados referente ao item 2 serão feitos 
de acordo com o cronograma abaixo desde que concluída cada etapa descrita 
no item 3.3 deste Termo de Referência: 
 
Etapas  Percentual do Valor do Item 
01 Levantamentos / Mapeamento 20% 
02 Plano de Ação 30% 
03 Implementação / Execução do Plano de Ação 50% 

 
10.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da entrega do objeto e do recebimento da Nota Fiscal ou 
Fatura, através de boleto bancário. 
10.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 



 

 
 

10.5. Para emissão da Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente, a 
Contratada deverá observar a legislação fiscal vigente e suas alterações 
subsequentes, especialmente a Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita 
Federal, e suas alterações, que dispõe sobre a retenção de tributos e 
contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona 
a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços ,devendo fazer 
constar no campo próprio da nota fiscal ou documento fiscal equivalente, os 
percentuais e respectivos valores de descontos e retenções. 
10.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 
10.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
10.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
10.8.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 
31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
10.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
10.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 
10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a 
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 



 

 
 

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
I = (TX)    I =  ( 6 / 100 )         I = 0,00016438 
     365                    TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
11. FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 
na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, 
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993; 
11.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para 
o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 
11.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 
11.4. O representante designado da Contratante deverá promover o registro 
das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 
11.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
  



 

 
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. O Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região reserva-se ao direito de 
anular a presente licitação a qualquer momento, a seu exclusivo critério, não 
cabendo nessa hipótese qualquer recurso ou indenização. Reserva-se ainda, ao 
direito de contratar parcialmente o objeto da presente Pregão Eletrônico, caso 
haja perda de interesse no objeto total. 
 
 
 
 

Vera Regina Vitagliano Teixeira  
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO II  
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(Preenchida em papel timbrado da proponente) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
 

PROCESSO Nº 008/2021 
 
Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região  
 
Referência: Proposta Comercial Pregão Eletrônico nº 02/2021 - Contratação de empresa 
especializada na área de Tecnologia de Informação para serviços técnicos de organização, 
desenvolvimento, implantação e execução continua de atividades de suporte técnico 
presencial e remoto (Service Desk), e uma empresa operadora de dados para prestação 
do serviço relacionados à  Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, 
em atenção às diretrizes do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, conforme 
as especificações e condições estabelecidas Edital e seus anexos. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade 
(a) 

Valor 
Mensal 

(b) 

VALOR TOTAL 
(a x b) 

1 

Prestação de serviço de Service 
Desk conforme especificações e 
condições do Edital e seus anexos  

12 R$  R$  

2 

Prestação de serviço de Operador 
de Dados relativo à implantação 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais conforme 
especificações e condições do 
Edital e seus anexos. 

1 
Conforme 

Cronograma R$  



 

 
 

VALOR TOTAL  R$  
   

 
O LANCE DEVE SER DADO PELO VALOR TOTAL DE CADA ITEM 
 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social: ___________________________________________________________________ 
CNPJ/MF: ___________________________ Inscrição Estadual____________________________ 
Endereço: _________________________________________Tel/Fax: ______________________ 
CEP: ____________________ Cidade: ___________________________ UF: _________________ 
Banco: ___________________ Agência: __________________________ c/c: ________________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa: 
Nome:__________________________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________CEP:_______________ 
Cidade:______________________________________________________ UF:________________ 
CPF/MF:________________________________________________________________________ 
Cargo/Função:____________________________________________________________________  
Cart.ldent nº:_______________________________________ Expedido por:__________________ 
Naturalidade:_________________________   Nacionalidade:______________________________ 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentação.  
 
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas do Edital e seus Anexos. 
 
 
Local e data:  ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente) 

 
 



 

 
 

ANEXO IIII 
 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTÍNUA DE 
ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO (SERVICE DESK), 

 
 

CONTRATO Nº     /2021 
 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO/SP, Autarquia Federal criada 
pela Lei Federal nº 6.695/81, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.319.882/0001-07, com sede na 
cidade de São Paulo, à Rua Dr. Samuel Porto, 351, 10º andar, conjunto 101, neste ato 
representada por sua Presidente, Dra. Vera Regina Vitagliano Teixeira, brasileira, 
fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade sob o RG n°_____    , inscrita no CPF/MF sob 
o n° _______e por sua Diretora Tesoureira, Dra. Lucia Kazuko Nishino, brasileira, 
fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade sob o RG n° ________, inscrita no CPF/MF 
sob o n°__________, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e do outro lado a 
___________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, sediada na 
______________________________, representada por seu _____________________, 
portador da Cédula de Identidade sob o _______________________, inscrito no CPF/MF sob o 
nº __________________, adiante denominado CONTRATADO, têm certo e ajustado o presente 
contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas, com inteira 
submissão às disposições legais que regem a espécie, especialmente à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.  
 
O presente contrato vincula-se à proposta apresentada pelo CONTRATADO, às disposições das 
Normas Regulamentadoras específicas, que independentemente de transcrição fazem parte 
integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato consiste contratação de empresa especializada na área de 
Tecnologia de Informação para serviços técnicos de organização, desenvolvimento, 



 

 
 

implantação e execução contínua de atividades de suporte técnico presencial e remoto (Service 
Desk). 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - SERVICE DESK: 
a. Para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte 
técnico presencial e remoto, a serem executados de forma contínua aos usuários de soluções 
de Tecnologia da Informação, incluindo-se a organização, implantação, manutenção dos 
equipamentos de informática, servidores, ativos de redes locais e softwares/aplicativos do 
Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, a empresa precisa exercer as seguintes 
atribuições: 

i.A prestação de serviços de suporte técnico remoto e presencial deve ocorrer de segunda-
feira a sexta-feira das 8:00 horas às 18:00 horas; 

ii.O atendimento presencial na Sede do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª 
Região será de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre 8h e 15h, 
perfazendo uma carga horária 30 horas semanais, podendo ser flexibilizados de 
comum acordo entre Contratada e Contratante; 

iii.Alocação de 01 analista nível superior na área de Tecnologia da Informação com 
experiência mínima de 1 ano, de preferência sem rotatividade de pessoal, na Sede do 
Conselho; 

iv.Atendimento presencial, quando necessário e de responsabilidade da contratada, nas 
Subsedes do Conselho de Fonoaudiologia situadas em Marília, Ribeirão Preto e Santos; 

v. Atendimento remoto complementar (por telefone, correio eletrônico ou software de 
gerenciamento remoto de estações de trabalho, tipo VNC e TeamViewer realizado por uma 
Central de Atendimento, nos locais descritos, com registro de cada solicitação ou chamado em 
sistema de gerenciamento de atendimentos,  na sede e nas subsedes de Marília, Ribeirão Preto 
e Santos;  

vi.Abertura e acompanhamento de todos os chamados e solicitações feitas pelos usuários até a 
sua conclusão.  

vii.Apoio técnico ao uso de equipamentos: Desktops, Notebooks, Impressoras, Storages, 
Scanners, Servidores Físicos, Servidores Virtuais, Discos Virtuais, Firewall, 
Analisadores de Banda, Soluções WIFI; 

viii.Orientações a usuários quanto às normas e procedimentos técnicos e de segurança, 
relativos à utilização dos recursos de informática do Conselho; 

ix.Resolução de problemas e suporte ao uso de softwares das estações de trabalho; 
x.Instalação de software; 

xi.Resolução de problemas e suporte aos serviços de impressão via rede; 



 

 
 

xii.Instalação, remanejamento ou configuração de microcomputadores, notebooks, 
periféricos, impressoras e demais equipamentos de informática; 

xiii.Manutenção corretiva de microcomputadores e periféricos, envolvendo a resolução 
de problemas e eliminação de defeitos de hardware, montagem, desmontagem, 
substituição de placas e componentes;  

xiv.Manutenção preventiva de microcomputadores e periféricos, envolvendo a revisão 
dos componentes, otimização do software, organização de cabos, limpeza interna e 
externa e lubrificação; 

xv.Movimentação física de microcomputadores e periféricos, dentro dos locais definidos 
nesta contratação; 

xvi.Testes funcionais, sistêmicos e de operação; 
xvii.Instalação e configuração de recursos de rede (WIFI, Gerenciador de Banda, Firewall, 

Notebook, Computadores, Storages e Impressoras); 
xviii.Administração das redes lógicas de microcomputadores instaladas em todos os locais 

descritos; 
xix.Monitoramento e acompanhamento do desempenho das redes locais de 

computadores instaladas em todos os locais descritos e aplicação, com antecedência 
necessária, de medidas que evitem estrangulamentos ou indisponibilidades de 
equipamentos e/ou serviços prestados por estas redes; 

xx.Testes de cabos lógicos (ponteiras e conectores), efetuando a substituição destes, 
quando necessária; 

xxi.Execução das tarefas de administração e suporte à conectividade, e ativos de rede, 
bem como instalação e configuração dos mesmos, quando necessário; 

xxii.Ativação e desativação de pontos de rede e telefonia; 
xxiii.Realização e manutenção de inventário do parque de equipamentos, softwares e 

serviços, e quando solicitado, validação de dados em campo; 
xxiv.Criar, melhorar, atualizar, gerar e testar "matriz padrão" Linux, Windows 7, 8 e 10 e 

Windows Server 2012. Matriz padrão é uma imagem instalável de um sistema 
operacional (Windows ou Linux) com um conjunto de softwares que são utilizados 
pelo Conselho; 

xxv.Fazer replicação/instalação da "matriz padrão" nas máquinas de usuários, quando 
necessário ou a cada nova versão homologada da referida matriz. 

xxvi.Apoio à realização de eventos no Conselho, incluindo movimentação física de 
microcomputadores, notebooks, switches, projetores, periféricos e configuração dos 
mesmos. 

xxvii.Deslocamento para as subsedes para atendimento presencial, quando necessário. 
1. As despesas com o deslocamento e hospedagem serão por conta da 
Administração. 



 

 
 

xxviii.- Planejamento, implementação de tarefas de administração e suporte aos servidores 
de Rede Windows Server do Conselho, bem como Instalação e Capacitação de serviços 
nesses servidores, quando necessário; 

xxix.Monitoramento Diário dos LOGs de todos os Servidores Físicos do Conselho; 
xxx.Monitoramento Diário dos Servidores Remotos do Conselho; 

xxxi.Atuação preventiva sobre os problemas detectados, de forma a evitar qualquer 
paralização do sistema ou dos computadores; 

xxxii.Identificação de problemas relacionados à baixa performance da solução de ativos de 
rede; 

xxxiii.Administração e configuração do Serviço de WSUS do sistema Windows 2012, quanto 
às atualizações do Microsoft Windows Server; 

xxxiv.Implementação de serviços de infraestrutura de rede LAN (AD, DHCP, DNS, VPN, 
FILESERVER, REMOTE DESKTOP) em ambiente Windows Server 2012; 

xxxv.Implementação de soluções de Rede WAN e LAN, que envolvam conexões à rede 
corporativa; 

xxxvi.Configuração de ativos de rede (Firewall, Switchs Gerenciáveis, Roteadores, WIFI e 
Gerenciador de Banda); 

xxxvii.Monitoramento Diário da Console de Antivírus – Symantec, com aplicação de 
resoluções necessárias; 

xxxviii.Monitoramento Diário do Firewall com aplicação de resoluções necessárias; 
xxxix.Elaboração de relatórios de análise e monitoração de links de comunicação de dados; 

xl.Apresentação Mensal de Relatórios do Monitoramento do Firewall, com alertas para 
a Organização do Conselho; 

xli.Planejamento e implementação de mecanismos básicos de segurança em Firewall; 
xlii.Identificação e resolução de problemas no ambiente das redes LAN e WAN; 

xliii.Provimento de instalação e manutenção do ambiente de segurança;  
xliv.Avaliação dos procedimentos de certificação / homologação de redes locais de 

computadores; 
xlv.Criação e Monitoramento Diário do Backup Local em Storages e em Nuvem, com 

atuação imediata nos erros apresentados; 
xlvi.Criação e Monitoramento Diário do BackUp em Nuvens; com atuação imediata nos 

erros apresentados; 
xlvii.Testes funcionais de restore aleatórios para validação do plano de contingência;  

xlviii.Monitoramento do Firewall UTM SonicWall, com intervenções imediatas, para o 
bloqueio das tentativas de invasões; 

xlix.Gestão e Relatórios da Ferramenta Analyser Firewall UTM; 
l.Criação, configuração e monitoramento de VPN protocolo SSH; 



 

 
 

li.Acompanhamento, manutenção, atualização e implementação das políticas e normas 
relativas a Tecnologia de Informação, conforme diretrizes do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 2ª Região; 

lii.Setup (Inventario e Documentação): Mapeamento e documentação de todo o 
ambiente de TI, Criação de inventários diversos (Estações de trabalho, E-mail, 
licenciamento), Produção da documentação para o suporte remoto; 

liii.Política de Segurança da Informação (PSI): Elaboração e entrega da PSI; 
liv.Plano de Continuidade dos Negócios (PCN): Elaboração e entrega da PCN; 
lv.Adequação dos Equipamentos: Check List de Avaliação (Testes de memória, disco, 

processador, etc.), Preventiva de Hardware e Software, Padronização das estações de 
trabalho, Relatório de sinalizador das estações de trabalho; 

lvi.Elaboração de Plano de Investimentos e Melhorias (PIM): Elaboração e entrega do 
PIM; 

lvii.Suporte para Incidentes e Requisições de Serviços, Atendimento Presencial e Remoto, 
Atendimento Preventivo com visitas Agendadas, Suporte a Desktops, Notebooks, 
Tablets e Celulares, Suporte a Impressoras, Suporte aos Sistemas Utilizados, 
Instalação e Configuração de Aplicativos, Suporte a Infraestrutura (Roteadores, 
Firewalls e Switchs), Suporte a Rede (remota e local), Documentação, Monitoramento 
Proativo de Infraestrutura, Acompanhamento de Fornecedores; 

lviii.Suporte a Incidentes e Requisições de Serviço Relacionados ao Ambiente de 
Servidores e Firewalls, CheckList de segurança e proteção de dados, Retaguarda de 
Especialistas, Gerenciamento Backups; 

lix.Alinhamento operacional, tático e estratégico relacionado ao atendimento, 
Monitoramento e auditoria dos processos de nível de serviço acordado, Realização e 
envio de relatórios de serviços; 

lx.Monitoramento 24X7 da infraestrutura de servidores e links do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia da 2ª Região;  

lxi.Níveis de Serviço:  
1. 1º Nível: Este nível tem por finalidade receber as solicitações, registrá-las, para 
que a mesma possa ser gerenciada e controlada. Ele é responsável pela maior parte 
da comunicação com o cliente (ou usuário final). Por ser responsável pelo registro, 
quando há intervenção técnica por sua parte, esta tende a ser remota. Quando o 
problema se trata de algo físico ou que necessite de intervenção presencial, o analista 
de 1º nível escala a solicitação por meio de sistema para o 2º nível. Este nível tem 
ainda como atividade garantir a finalização dos chamados e que o mesmo foi resolvido 
com eficácia. Esta atividade é chamada de Follow-Up, que é a tarefa de verificar a 
solução eficaz do incidente e realizar pesquisa de satisfação com os usuários, 
finalizando o atendimento. 



 

 
 

2. 2º Nível: Este nível tem por finalidade atender os usuários in-loco, ou seja, no 
local onde ocorreu o incidente ou problema. Este atendimento tende a ser presencial 
e os analistas dispõem de maiores meios para a solução destes. Este nível é acionado 
pelo 1o nível, quando necessário a intervenção presencial (problemas de hardware 
ou em ferramentas que necessitem de especialistas). 
3. 3º Nível: Este nível tem por finalidade atender os incidentes/problemas não 
solucionados pelos níveis anteriores. Trata-se de um nível com foco específico, sendo 
redes, segurança, banco de dados ou sistemas proprietários. Costumam entrar em 
ação, em caso de incidentes, quando solicitado pelo 2º nível, em casos de problemas 
que sejam interligados a outras esferas de TI, tais como servidores, ativos de redes, 
bases de dados, firewalls e outros componentes da tecnologia da informação. O 
atendimento pode ser presencial ou remoto e normalmente não está mais referido 
ao usuário final e sim a recursos de tecnologia que o usuário utiliza. 
4. 4º Nível: Este nível é conhecido em casos de incidentes/problemas não 
resolvidos pelos níveis anteriores. Geralmente é acionado pelo 3o nível quando não 
encontrado solução pelas esferas anteriores e pode tratar-se de empresas terceiras, 
sistemas externos, entre outros. 
5. Gestão Operacional: Todo este ciclo deve possuir um bom gerenciamento, 
senão de nada adiantaria a complexidade de todos estes níveis. A figura da gestão 
operacional dá ênfase a fazer com que a transição do incidente entre os níveis seja 
ágil, transparente ao usuário e eficaz quanto à solução dos problemas. O gestor é 
responsável por gerir os chamados e garantir a execução das tarefas pelos 
colaboradores respeitando o SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de 
Serviço) estabelecido para com o cliente. Este SLA nada mais é do que o prazo de 
atendimento (por nível ou tipo de incidente) e o nível de qualidade acordado entre o 
atendente e o usuário final. 

lxii.Suporte N3. Os seguintes serviços devem fazer parte do escopo de atendimento dos 
analistas alocados na operação de Gestão de Serviços N3, exclusivamente para 
suporte ao ambiente tecnológico do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª 
Região: 
1. Network Support Manager (Gerenciamento Remoto de Rede 8x5); (Servidores, 
Firewall, Switchs, Backup, Roteadores, Links e ativos de Data Center); 
2. Abertura e escalonamento de Solução de Problemas, conforme o responsável 
indicado em documento específico do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª 
Região; 
3. Gestão dos chamados abertos; 
4. Gestão do acompanhamento do atendimento de SLA ́s e KPI ́s relacionados; 
5. Instalações de softwares, aplicativos, solução de problemas e atualização no 
nível 2 de atendimento remoto; 



 

 
 

6. Descoberta e avaliações de rede; 
7. Análise compartilhada de ameaças; 
8. Otimização e relatórios de qualidade de serviço; 
9. Relatório de desempenho e recomendações de melhoria; 
10. Monitoramento dos equipamentos descritos no item Ixvi; 

lxiii.Monitoramento de antivírus, backup em nuvem e servidores virtuais;  
lxiv.Os prazos para cada tipo de atendimento, denominados Acordos de Nível de Serviço 

ou SLA (Service Level Agreement), deverão observar as seguintes diretrizes e os 
tempos máximos: 
1. Complexidade Alta -  O problema impede a realização de todas as atividades do 
negócio: solução em no máximo 04 Horas; 
2. Complexidade Média – Os sistemas operam com degradação de desempenho, 
com possível impacto ao negócio:  solução em no máximo 04 horas; 
3. Complexidade Baixa – Há serviço com degradação de performance, sem 
impacto ao negócio: solução em no máximo 04 horas. 

lxv.Localidade da Sede e Subsedes: 
1. Sede CRFa 2ª Região - Rua Dr. Samuel Porto 351 – 10º Andar – Saúde – São 
Paulo/SP;  
2. Subsede da Baixada Santista - Rua Joaquim Távora, 93 - cj. 15 - Vila Matias – 
Santos/SP; 
3. Subsede de Marília - Rua Paes Leme, 47 - 5º andar - sala 51 – Centro – Marília/SP; 
4. Subsede de Ribeirão Preto - Rua Bernardino de Campos, 1001 - 13º andar - cj. 
1303 – Centro - Ribeirão Preto/SP. 

lxvi.Relação atual dos principais equipamentos de TI em operação no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 2ª Região: 

Local Tipo Descrição Quantidade 
Sede Servidor Dell/PowerEdge R620 2 
Sede Storage Qnap/TS-431U 1 
Sede Storage Qnap/TS-419U II 1 
Sede Firewall Sonicwall/Soho APL31-0B9 1 
Sede Switch HP/V1910 24G 2 
Sede Switch  Cisco/SG200-26 1 
Sede Switch Panasonic/KX-NS500 1 
Sede Switch HP/HPE 1920 24G 1 
Sede Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 14 
Sede Desktop Dell/Optiplex 7060 9 
Sede Desktop Dell/XPS 1 



 

 
 

Sede Monitor HP/L200HX 16 
Sede Monitor Dell/P2319Hc 9 
Sede Monitor Dell/SE2416H 1 
Sede Monitor LG/Flatron L15 1 
Sede Nobreak SMS/Station II 600VA 15 
Sede Nobreak APC/Back-ups 600VA 4 
Sede Nobreak TS Shara/Verti Protector 300VA 1 
Sede Nobreak SMS/Sinus Triad 6000VA 1 
Sede Nobreak APC/Smart UPS RT 6000VA 1 
Sede Notebook HP/Probook 6470b 3 
Sede Scaner Canon/Lide 120 2 
Sede Roteador Ubiquiti/Unifi AP 2 
Sede DVR Intelbras/MHDX-1104 1 
Sede Projetor Epson/H430A 1 
Sede Impressoras Lexmark/T642  1 
Sede Impressoras Samsung/SL M4070 (alugada) 3 
Sede Impressoras Samsung/Color C4010 (alugada) 1 
Santos Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 
Santos Monitor HP/L200HX 1 
Santos Monitor LG/Flatron L1753T 2 
Santos Nobreak APC/Back-UPS 2200 2 
Santos Scaner Canon/Lide 120 1 
Santos Notebook HP/Probook 6470b 1 
Santos Impressoras HP/LaserJet Pro MFP M426fdw 1 
Santos Impressoras HP/Color LaserJet Pro M252dw 1 
Marília Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 
Marília Monitor HP/L200HX 2 
Marília Notebook HP/Probook 6470b 1 
Marília Storage Lenovo/Iomega IX2 1 
Marília Scaner Canon/Lide 120 1 
Marília Impressoras Epson/Stylus CX8300 1 
Marília Nobreak APC/Back-UPS 600 2 
Ribeirão Preto Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 3 
Ribeirão Preto Desktop Dell/Optiplex 7060 1 
Ribeirão Preto Monitor HP/L200HX 2 
Ribeirão Preto Monitor Dell/P2319Hc 1 
Ribeirão Preto Notebook HP/Probook 6470b 1 
Ribeirão Preto Storage Lenovo/Iomega IX2 1 



 

 
 

Ribeirão Preto Nobreak SMS/Station II 600VA 2 
Ribeirão Preto Nobreak APC/Back-UPS 600 1 
Ribeirão Preto Impressoras Epson/WF-6590 (alugada) 1 

1. No decorrer do contrato, poderá haver alterações dos equipamentos 
descriminados neste edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
3.1. O início da prestação dos serviços objeto deste Edital deverá ocorrer no primeiro dia 
útil após a assinatura do presente contrato. 
3.1.1. Estes prazos poderão ser prorrogados, mediante justificativa expressa da 
CONTRATADA e concordância do CRFa – 2ª Região. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 
 
4.1. Além das obrigações acima e demais normas pertinentes, caberá ao(à) 
CONTRATADO(A):  
4.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas;  
4.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução;  
4.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização, cujas 
obrigações deverá atender prontamente;  
4.1.4. Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato; 
4.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do órgão ou 
entidade;  
4.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem 
como os tributos resultantes do cumprimento do contrato;  
4.1.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 
poderes de representante ou preposto para tratar com o órgão ou entidade, sobre 
assuntos relacionados à execução do contrato;  
4.1.8. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: 
salários, transporte, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 
outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando 
ainda o contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;  



 

 
 

4.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando 
em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 
demais exigências legais para o exercício das atividades;  
4.1.10. Comunicar de imediato ao órgão toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que 
julgar necessários;  
4.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato;  
4.1.12. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 
qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, 
sem prévia autorização do contratante;  
4.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
4.1.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem 
prévia e expressa anuência do contratante;  
4.1.15. Organizar-se técnica e administrativamente, seguindo o Modelo ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), um conjunto de boas práticas para 
serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de 
tecnologia da informação de modo a cumprir com eficiência o objeto deste edital;  
4.1.16. A prestar serviços de prevenção e manutenção de informática para o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região;  
4.1.17. Prestar os serviços, objeto deste contrato, utilizando-se apenas de 
profissionais devidamente qualificados para o serviço prestado;  
4.1.18. A substituir qualquer funcionário ou preposto envolvido com a prestação 
de serviço, objeto deste contrato, desde que considerado inadequado para a 
realização de tais serviços;  
4.1.19. A responder pelo cumprimento de todas as obrigações legais de qualquer 
natureza para com seus funcionários, notadamente as referentes às leis trabalhistas 
e previdenciárias, ficando desta forma, expressamente excluída a responsabilidade 
da contratante;  
4.1.20. Treinar e selecionar os funcionários, tornando-os aptos a prestar os 
serviços, podendo a contratante participar de tal treinamento e seleção, caso ache 
necessário;  
4.1.21. Responsabilizar-se pela disciplina de seus prepostos, fornecendo 
tratamento de cortesia e respeito aos funcionários e terceiros que se encontrarem 
no recinto da contratante, bem como é dever da contratada em manter elementos 
para eventuais coberturas e substituições;  



 

 
 

4.1.22. Exercer a fiscalização de execução dos serviços contratados, entre os 
quais deverão os funcionários apresentarem-se sempre uniformizados e com crachá 
de identificação; 
4.1.23. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
determinações do poder público;  
4.1.24. Permitir e facilitar ao contratante o acompanhamento e verificação dos 
serviços em realização, o que não isentará a contratada de suas responsabilidades;  
4.1.25. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos serviços de que foi 
encarregada, inclusive por sua exequibilidade, bem como responder pelos danos que 
venha, direta ou indiretamente, causar à contratante ou a terceiros; 
4.1.26. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
4.1.27. Entregar integralmente o Objeto Licitado de acordo com o Edital;  
4.1.28. Arcar com mão-de-obra, equipamentos, impostos, encargos securitários, 
previdenciários, trabalhistas, bem como outras despesas decorrentes da execução 
dos serviços;  
4.1.29. Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos provocados à contratante por 
seus funcionários e quaisquer pessoas sob sua responsabilidade ou quaisquer 
terceiros, podendo a contratante exigir imediatamente ressarcimento dos prejuízos 
e danos provocados;  
4.1.30. Responsabilizar-se por danos e atos ilícitos praticados por quaisquer de 
seus funcionários, no exercício de suas funções, após comprovação inequívoca da 
autoria;  
4.1.31. Atender às solicitações da contratante para fornecer informações sobre 
o andamento dos serviços executados;  
4.1.32. Assumir todos os ônus perante a contratante e perante terceiros, 
oriundos de multas administrativas, trabalhistas, demandas fundiárias, 
previdenciárias, fiscais, de condenações decorrentes de reclamatórias trabalhistas, 
bem como, ações judiciais de qualquer natureza, salvo se houver comprovado culpa 
exclusiva da contratante;  
4.1.33. Apresentar mensalmente e sempre que solicitado, cópia dos 
comprovantes dos recolhimentos à previdência social e FGTS, relativos à relação de 
emprego de seus empregados lotados na contratante;  
4.1.34. Permitir o acompanhamento dos serviços que serão executados, em 
qualquer de suas fases, por preposto do contratante, sem prévia comunicação;  



 

 
 

4.1.35. Fornecer o serviço, conforme especificado no presente objeto, sempre da 
melhor qualidade, bem como confiar a execução dos trabalhos a pessoal habilitado, 
observando as normas técnicas mais consagradas à melhor execução dos mesmos;  
4.1.36. Indenizar a contratante, quando ocorrer qualquer prejuízo comprovado, 
resultante de má prestação dos serviços;  
4.1.37. Registrar todos os chamados e solicitações no sistema de gerenciamento 
de atendimento, para acompanhamento e controle de problemas e estatísticas de 
atendimento;  
4.1.38. Ter 1 recurso residente nas instalações do Conselho durante 30 horas 
semanais e, durante o período em que o residente não estiver no Conselho, manter 
uma Central de Atendimento com profissionais que possuam experiência na rede do 
Conselho, para atendimento das requisições de chamados de todos os endereços do 
Conselho.  
4.1.39. Na proposta deverão estar incluídos os custos para todos os serviços 
licitados. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE 
 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas 
pertinentes, caberá ao Contratante:  
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93;  
5.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 
Referência;  
5.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;  
5.1.4. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 
serviços contratados;  
5.1.5. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
5.1.6. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa;  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
6.1. O presente contrato de prestação de serviços por tempo determinado terá vigência de 
.......... de .......... de 2021 a .......... de .......... de 2022, podendo ser prorrogado em conformidade 
com o artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  



 

 
 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
CLÁUSULA OITAVA. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
8.1. O adjudicatário terá até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato 
para apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste documento, 
conforme disposto no artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais; 
8.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual; 
8.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 
8.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
8.3.2. Prejuízos causados ao CRFa 2ª Região ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 
8.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 
8.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 
8.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições; 
8.5. Se o valor da garantia for utilizada total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada; 

8.6. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

8.6.1. Caso fortuito ou força maior; 
8.6.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 
8.6.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Contratante; 
8.7. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas 

alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado 
pela Contratante; 

8.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item; 

8.9. Será considerada extinta a garantia: 



 

 
 

8.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

8.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas observadas. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, nos 
termos do artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
10.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a quantia de _________________ por mês, 
mediante a apresentação da nota fiscal. 

10.2. O pagamento dos serviços será efetuado mediante depósito em conta corrente no 
Banco _____________, agência ____________ e conta corrente nº _____________. 
10.3. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO no dia __ de 
todo o mês, desde que o CONTRATADO apresente em até 07 (sete) dias antes a respectiva 
Fatura/Recibo dos serviços prestados, desde que o objeto contratado esteja sendo 
efetivamente realizado, de acordo com o cronograma determinado no presente termo 
contratual;  

10.4. A Fatura deve ser encaminhada ao CONTRATANTE, em até 07 (sete) dias antes da data de 
vencimento; 



 

 
 

10.5. De acordo com o artigo 64 da Lei no 9430/1996, os pagamentos efetuados por órgãos, 
autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento 
de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a 
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - 
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP;  
10.6. A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do Contrato, pois, caso haja divergência, 
impossibilitará sua liquidação e pagamento;  
10.7. Ocorrendo erro(s) na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida ao(à) 
CONTRATADO(A) para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal;  
10.8. Não serão aceitas cobranças de títulos negociados com terceiros, inclusive “Factoring”;  
10.9. Nenhum pagamento será efetuado ao(à) CONTRATADO(A) enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária;  
10.10. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE nos seguintes casos:  
10.10.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, 
prejudicar o CONTRATANTE;  
10.10.2. Inadimplência de obrigações assumidas pelo(a) CONTRATADO(A) para com o 
CONTRATANTE, por conta de erros ou vícios na Nota Fiscal;  

10.11. É vedada a antecipação de pagamentos sem a entrega do objeto;  

10.12. Dados para a emissão de Nota Fiscal:  
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2a Região - CNPJ: 56.319.882/0001-07 - Inscrição 

Estadual: Isento - Rua Dr. Samuel Porto, 351, conj. 101 - São Paulo/SP 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 
 
11.1. No caso de necessidade de viagem do(a) CONTRATADO(A) para a realização das 
atividades descritas no presente contrato fora da sede, as despesas extraordinárias, desde que 
devidamente autorizado pelo CONTRATANTE, com passagens, hospedagem e alimentação 
serão de responsabilidade deste último. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE 
 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 



 

 
 

13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, O CONTRATANTE poderá 
aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

13.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado; 

13.1.2. Multa de:  
a) 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
b) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 
por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
c) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
13.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia por prazo não superior a dois anos;  
13.3. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
13.4. 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 o CONTRATADO ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 
13.5. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com 
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
13.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
sociedade que: 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 



 

 
 

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidas do valor 
líquido, após a liquidação das obrigações tributárias, de qualquer fatura ou crédito existente 
no Conselho Regional de Fonoaudiologia, em favor do(a) CONTRATADO(A). 
13.8.1. Caso o CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 
13.9. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente. 
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
13.13. A instauração e a instrução do Processo Administrativo de responsabilização - PAR não 
interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da 
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
13.14. Em caso de interposição de recurso pelo(a) CONTRATADO(A), o CONTRATANTTE poderá 
reter os valores referentes às multas aplicadas enquanto pendente recurso de julgamento. 
Após julgamento, em caso de provimento o valor controvertido retido será pago à recorrente 
e em caso de desprovimento o valor será incorporado ao patrimônio do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia. 
13.15. Em caso de aplicação de penalidade, o(a) CONTRATADO(A) será notificado e será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia.  
13.15.1. Em caso de manutenção da penalidade imposta, o(a) CONTRATADO(A) será 
notificado e facultado novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso. 
13.15.2. As razões e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas, em via original, no 
horário das 09h às 17h00, em dias úteis, na sede do CONTRATANTE. 
13.15.3. A apresentação de defesa prévia e/ou interposição de recurso poderá ser realizada 
através do endereço eletrônico info@fonosp.org.br/ desde que atendido o seu prazo original, 
e que os documentos em vias originais sejam protocolados em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que se encerraria o prazo da defesa prévia e/ou do recurso. 



 

 
 

13.15.4. Quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e 
fidelidade do material transmitido, e pelo seu protocolo conforme estabelecido no subitem 
acima. 
13.15.5. A não entrega das vias originais das razões e eventuais contrarrazões acarretará na 
intempestividade da defesa/recurso. 
13.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ORIENTAÇÕES ANTICORRUPÇÃO 
 
14.1. Na execução do presente contrato é vedado ao CONTRATANTE e ao(à) 

CONTRATADO(A) e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  
a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou 
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente contrato; 
c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações do presente contrato, sem autorização em lei ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; 
d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato; ou 

e) De qualquer maneira fraudar o presente contrato, assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 
(conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 
aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente contrato. 
14.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto 
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, 
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15. DA ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 

R$ 106.680,00 (cento e seis mil, seiscentos e oitenta reais). 
 



 

 
 

ITEM OBJETO QTDE. 
VALOR 

ESTIMADO 
MENSAL 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 

Prestação de serviço de Service 
Desk conforme especificações e 
condições do Edital e seus 
anexos. 

12 R$ 8.890,00 R$ 106.680,00 

     
VALOR TOTAL ESTIMADO   R$ 106.680,00 

15.2. A presente contratação correrá à conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de 
Informática. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  

 

15.1. Poderá o presente instrumento ser rescindido amigavelmente pelo CONTRATANTE, por 
conveniência e oportunidade, em qualquer momento, sem prejuízo de que a outra parte seja 
avisada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, e o(a) CONTRATADO(A) deverá 
ser remunerado proporcionalmente à quantidade de dias em que prestou os serviços objeto 
deste contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1. O CONTRATANTE, publicará, no Diário Oficial da União, o extrato do presente contrato, 
no prazo de até 30(trinta) dias, da data do presente termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1. Fica eleito o foro da subseção judiciária de São Paulo (Justiça Federal), como único e 
competente para processar qualquer questão oriunda deste contrato, com renúncia expressa 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para um só e único fim, juntamente com as testemunhas presentes ao 
ato. 

 



 

 
 

São Paulo, __ de junho de 2021. 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO/SP 
Vera Regina Vitagliano Teixeira 

Presidente 
CONTRATANTE 

 
CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO/SP 

Lucia Kazuko Nishino 
Diretora Tesoureira 

CONTRATANTE 
 

 
 

CONTRATADO(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO IV 
 
 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADORA 
DE DADOS, EM CUMPRIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 
13.709/2018), E EM ATENÇÃO ÀS DIRETRIZES DO CONSELHO REGIONAL DE 
FONOAUDIOLOGIA – 2ª REGIÃO (CONTROLADOR). 
 

CONTRATO Nº     /2021 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO/SP, Autarquia Federal criada 
pela Lei Federal nº 6.695/81, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.319.882/0001-07, com sede na 
cidade de São Paulo, à Rua Dr. Samuel Porto, 351, 10º andar, conjunto 101, neste ato 
representada por sua Presidente, Dra. Vera Regina Vitagliano Teixeira, brasileira, 
fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade sob o RG n° _____, inscrita no CPF/MF sob 
o n° ____________ e por sua Diretora Tesoureira, Dra. Lucia Kazuko Nishino, brasileira, 
fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade sob o RG n° ___________, inscrita no 
CPF/MF sob o n° _____________, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e do 
outro lado a ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, sediada 
na ______________________________, representada por seu _____________________, 
portador da Cédula de Identidade sob o _______________________, inscrito no CPF/MF sob o 
nº __________________, adiante denominado CONTRATADO, têm certo e ajustado o presente 
contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas, com inteira 
submissão às disposições legais que regem a espécie, especialmente à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.  
 
O presente contrato vincula-se à proposta apresentada pelo CONTRATADO, às disposições das 
Normas Regulamentadoras específicas, que independentemente de transcrição fazem parte 
integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa operadora de dados para a 
prestação dos serviços relacionados à  Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), em 
atenção às diretrizes do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região (controlador de 
dados), conforme as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 



 

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
2.1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DO OPERADOR DE DADOS 
2.2. Para a prestação do serviço relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, a empresa deverá 
atender aos requisitos que abaixo seguem, definidos: 

2.2.1. Estabelecer uma Política de Segurança Cibernética (PSC) ou equivalente, 
incluindo Políticas ou Normas para Proteção de Dados Pessoais; 

2.2.2. Criar, formalizar, implementar e executar um processo de análise crítica da 
Política de Segurança Cibernética (PSC);      

2.2.3. Criar, formalizar, implementar e executar periodicamente uma 
análise/avaliação de riscos dos recursos de processamento da informação, 
sistemas de segurança cibernética e quaisquer outros ativos considerados 
críticos, indicando o nível de risco ao qual a aplicação e a organização está 
exposta e considerando a identificação das ameaças aplicáveis e a análise de 
impacto nos negócios;        

2.2.4. Projetar a capacidade futura e os requisitos de novos negócios e sistemas, as 
tendências de utilização e as tendências atuais e projetadas de capacidade de 
processamento de informação da organização; 

2.2.5. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos para monitoramento do 
uso dos recursos, de forma a atender às necessidades de capacidade futura e 
garantir o desempenho requerido das aplicações relacionadas à LGPD; 

2.2.6. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos e procedimentos para 
evitar ataques de negação de serviço, tais como balanceamento de carga, IPS, 
proxy, firewall, etc.;     

2.2.7. Criar, formalizar, implementar e executar uma matriz de responsabilidades com 
atribuição das responsabilidades pela segurança cibernética na organização, de 
forma a evidenciar a segregação de funções e assegurar que colaboradores e 
partes externas entendam suas responsabilidades;      

2.2.8. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos de classificação de 
informações e dados em termos de seu valor, requisitos legais, sensibilidade e 
criticidade para evitar modificação ou divulgação não autorizada, incluindo 
classificação dos dados pessoais e sensíveis;    

2.2.9. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos de esquemas de 
classificação alinhados com a política (norma) de controle de acessos; 

2.2.10. Rotular e tratar informações de acordo com o esquema de classificação 
adotado;        



 

 
 

2.2.11. Tratar os ativos de acordo com o esquema de classificação da informação 
adotado;        

2.2.12. Restringir as informações a um local restrito a quem processará as 
informações;  

2.2.13. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos de forma que as 
portas externas do local que processa as informações sejam adequadamente 
protegidas contra acesso externo; 

2.2.14. Criar, formalizar, implementar e executar área de recepção para 
controlar o acesso ao local que processa as informações e restringir o acesso 
ao pessoal autorizado;     

2.2.15. Possuir um perímetro de segurança com portas corta-fogo providas com 
alarme e com nível de resistência adequado e sistema de detecção de intrusos 
que cubra todas as portas e janelas;        

2.2.16. Possuir instalações de processamento da informação gerenciadas pela 
organização fisicamente separadas de outras gerenciadas por partes externas;
  

2.2.17. Possuir gerenciamento de permissão de acesso aos visitantes, além de 
analisa-lo criticamente em intervalos regulares, registrando data e hora de 
acesso dos visitantes, autenticando a identidade dos visitantes por meios 
apropriados, e que sejam instruídos na entrada sobre os requisitos de 
segurança e procedimentos a serem observados em visita às áreas seguras;  

2.2.18. Possuir e manter trilha de auditoria eletrônica ou livro de registro físico 
de todos os acessos;        

2.2.19. Possuir e manter revisão periódica de atualização e revogação dos 
direitos de acesso às áreas seguras; 

2.2.20. Possuir e manter proteção física contra desastres naturais, ataques 
maliciosos ou acidentes;  

2.2.21. Vedar a utilização de dispositivos fotográficos, gravadores de áudio e/ou 
vídeo nas áreas seguras;        

2.2.22. Criar e executar um processo formal de Gestão de Mudanças na 
organização;        

2.2.23. Criar, formalizar, implementar e executar o controle de mudanças em 
atualizações de software e outros componentes das soluções de Tecnologia da 
Informação, além de identifica-las e registra-las;       

2.2.24. Avaliar periodicamente impactos potenciais, riscos e consequências, 
incluindo impactos de segurança cibernética, além de identificar, registrar e 
promover eventuais mudanças, por intermédio de procedimento formalizado; 

2.2.25. Avaliar periodicamente se há o atendimento de requisitos de segurança 
cibernética quando da implementação de mudanças; 



 

 
 

2.2.26. Criar e executar procedimentos de recuperação, incluindo procedimentos 
e responsabilidades para interrupção e recuperação de mudanças em caso de 
insucesso ou na ocorrência de eventos inesperados com os dados pessoais e 
sensíveis;       

2.2.27. Criar, formalizar, implementar e executar processos emergenciais de 
mudanças necessárias para resolver incidentes de segurança cibernética; 

2.2.28. Criar, formalizar, implementar e executar inventário completo e 
atualizado dos ativos de informação, contemplando e classificando os ativos 
relacionados com dados pessoais e todos os sistemas que processam tais dados, 
contendo o fornecedor, o número da versão, o status atual de desenvolvimento 
(por exemplo, quais softwares estão instalados e em quais sistemas), e a(s) 
pessoa(s) na organização responsável(is) pelos ativos;  

2.2.29. No que couber, o inventário de ativos será elaborado e atualizado com 
base no relatório de impacto à proteção de dados pessoais, previsto na Lei 
13.709/2018;        

2.2.30. Criar, formalizar, implementar e executar processo de análise e 
monitoramento de vulnerabilidades, com avaliação de risco de vulnerabilidades 
e aplicação de correções em prazo a ser definido entre as partes;    

2.2.31. Criar, formalizar, implementar e executa processo de análise de riscos de 
aplicação de uma correção disponibilizada; 

2.2.32. Criar, formalizar, implementar e executar correções (patches), além de 
avalia-las antes de serem testadas instaladas, de forma a assegurar a 
efetividade e não trazer efeitos que não possam ser tolerados; 

2.2.33. Criar, formalizar, implementar e executar registro de auditoria de todos 
os procedimentos de correções, mudanças e/ou tratamento de 
vulnerabilidades realizados;        

2.2.34. - Criar, formalizar, implementar e executar mudanças em sistemas de 
informação que processam   dados   pessoais, além de avaliar se tais mudanças 
demandam atualização da documentação relacionada com o relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais previsto pela Lei 13.709/2018; 

2.2.35. Utilizar os resultados da avaliação citada pelo item anterior para 
determinar e implementar os controles que devem ser usados para tratar os 
riscos identificados durante o processo de avaliação, atualizando o relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais;        

2.2.36. Manter os recursos de segurança cibernética e de tecnologia da 
informação em versões comprovadamente seguras, estáveis e atualizadas; 

2.2.37. Criar, formalizar, implementar e executar um Plano de Continuidade 
Operacional (PCO), com o objetivo de restabelecer o funcionamento dos 
principais ativos que suportam as operações da organização, reduzindo o 



 

 
 

tempo de queda e os impactos provocados por um eventual incidente, incluindo 
mecanismos de tolerância a falhas; 

2.2.38. Classificar e informar ao controlador o nível de criticidades das atividades 
da organização/unidade organizacional, sugerindo aperfeiçoamentos, por 
intermédio de Planos de Contingência para as atividades consideradas críticas; 

2.2.39. Definir e implementar uma ou mais estratégias de continuidade para 
manter as funcionalidades dos processos de negócios frente aos incidentes 
identificados;        

2.2.40. Criar, formalizar, implementar e executar estratégias de continuidade, 
considerando estudos dos tempos máximos de recuperação e restauração 
compatíveis com as necessidades dos processos de negócio: RTO (Recovery 
Time Objective) – o tempo máximo que o negócio pode suportar sem a solução 
tecnológica; RPO  (Recovery  Point  Objective)  –  ponto  de  recuperação  dos  
dados,  ou  seja,  uma  vez recuperada a solução, qual a quantidade de dados 
máxima que poderá ser perdida sem que  o  negócio  seja  afetado;  e  NRO  
(Network  Recovery  Time)  –  o  tempo  máximo  de recuperação da rede, 
incluindo o controlador dos ativos de informação na elaboração e revisão dos 
Planos supracitados; 

2.2.41. Realizar em intervalos de tempo predefinidos, simulações e/ou testes 
planejados, levando-se em consideração as menores indisponibilidades e 
impactos possíveis nos processos de negócio, de forma que seja possível 
identificar falhas que venham a comprometer qualquer parte do processo de 
continuidade, com vistas a promover revisões e atualizações periódicas dos 
Planos relacionados; 

2.2.42. Revisar os Planos no mínimo, uma vez por ano, ou em função dos 
resultados dos testes realizados após alguma mudança significativa nos ativos 
de informação, nas atividades ou em algum de seus componentes, informando 
o controlador e o encarregado por intermédio de documentos por escrito; 

2.2.43. Garantir redundância dos recursos de processamento da informação 
suficiente para atender aos requisitos de disponibilidade em eventuais 
incidentes; 

2.2.44. Criar, formalizar, implementar e executar responsabilidades e 
procedimentos de gestão dos incidentes de segurança cibernética, além de um 
procedimento de notificação formal para relatar os incidentes de segurança 
cibernética, por intermédio de um canal dinâmico (rápido); 

2.2.45. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos específicos para 
resposta aos incidentes, contemplando: a definição de incidente; o escopo da 
resposta; quando e por quem as autoridades  (incluindo  as  autoridades  de  
proteção  de  dados)  devem  ser contatadas; papéis, responsabilidades e 



 

 
 

autoridades; avaliação de impacto do incidente; medidas  para  reduzir  a  
probabilidade  e  mitigar  o  impacto  do  incidente;  descrição  da natureza dos 
dados pessoais afetados; as informações sobre os titulares envolvidos;   

2.2.46. Criar, formalizar, implementar e executar configurações dos ativos de 
gestão, de forma a registrar todos os eventos relevantes de segurança 
cibernética, contendo, pelo menos, a identificação inequívoca do usuário, a 
natureza do evento, a data, hora e fuso horário, o identificador do ativo de 
informação, as coordenadas geográficas, se disponíveis, e outras informações 
que possam identificar a possível origem do evento; 

2.2.47. Mapear, identificar e relatar os ativos de informação que não permitem 
os registros de eventos acima listados quanto ao tipo e formato de registros de 
auditoria que o sistema permite armazenar;  

2.2.48. Configurar os ativos de informação, de forma a armazenar seus registros 
de auditoria não apenas localmente, como também remotamente; 

2.2.49. Deter os recursos materiais, tecnológicos e humanos, suficientes para 
prestar os serviços;        

2.2.50. Criar, formalizar, implementar e executar processo para registro e 
notificação de quaisquer fragilidades de segurança cibernética, suspeita ou 
observada, nos sistemas ou serviços;        

2.2.51. Criar, formalizar, implementar e executar um sistema para 
monitoramento, registro e reporte proativo de aplicações, alertas e 
vulnerabilidades para detecção e tratamento de incidentes de segurança 
cibernética; 

2.2.52. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos de prospecção 
e/ou monitoramento do uso de novas técnicas das atividades de intrusão e 
tendências relacionadas, as quais ajudarão a identificar futuras ameaças;  

2.2.53. Criar, formalizar, implementar e executar em intervalos predefinidos, 
uma avaliação de segurança cibernética, de forma a analisar detalhadamente a 
infraestrutura de segurança cibernética da autarquia com base em melhores 
práticas de mercado, como por exemplo, revisão da infraestrutura, revisão de 
processos, varredura da rede; testes de penetração, etc;     

2.2.54. Criar, formalizar, implementar e executar serviço de detecção de intrusão, 
informando sobre tentativas de intrusões em redes de computadores, com 
vistas a identificar e iniciar os procedimentos de resposta a incidente de 
segurança cibernética e, ainda, possibilitar o envio de alerta em consonância 
com padrão de comunicação previamente definido com o Centro de Tratamento 
de Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Administração 
Pública Federal - CTIR Gov; 



 

 
 

2.2.55. Comunicar a ocorrência de incidentes de segurança cibernética ao CTIR 
Gov, conforme procedimentos definidos pelo próprio CTIR Gov, com vistas a 
permitir que sejam dadas soluções integradas para a Administração Pública 
Federal, bem como a geração de estatísticas; 

2.2.56. Durante o processo de tratamento de eventuais incidentes, coletar e 
preservar as mídias de armazenamento dos dispositivos afetados e todos os 
registros de eventos de autenticação, tanto os bem-sucedidos quanto os 
malsucedidos; acesso a recursos e dados privilegiados e acesso e alteração nos 
registros de auditoria; 

2.2.57. Nos  casos  em  que  seja  inviável  preservar  as  mídias  de  
armazenamento  em  razão  da necessidade  de  pronto  restabelecimento  do  
serviço  afetado,  coletar  e  armazenar  cópia  dos  arquivos  afetados  pelo  
incidente,  tais  como:  logs, configurações  do  sistema  operacional,  arquivos  
do  sistema  de  informação,  e  outros julgados  necessários,  mantendo-se  a  
estrutura de  diretórios  original,  bem  como  os “metadados” desses arquivos, 
como data, hora de criação e permissões; registrando em relatório   a   
impossibilidade   de   preservar   as   mídias   afetadas   e   listando todos os 
procedimentos adotados;  

2.2.58. Gerar um arquivo contendo a lista dos resumos criptográficos de todos 
os arquivos coletados como evidência, gravando-os e anexando o arquivo com 
a lista dos resumos criptográficos, deixando-os à disposição da autoridade 
comunicada; 

2.2.59. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou norma para uso 
de controles criptográficos;      

2.2.60. Realizar em intervalo de tempo predefinido, a revisão dos critérios da 
política de uso de controles criptográficos (parâmetros, algoritmos, tamanho 
de chave, etc.);        

2.2.61. Utilizar criptografia para a proteção de informações sensíveis 
transmitidas em linhas de comunicação; 

2.2.62. Utilizar criptografia para a proteção de informações sensíveis ou críticas 
armazenadas em dispositivos móveis, mídias removíveis ou em banco de dados; 

2.2.63. Utilizar assinaturas digitais ou códigos de autenticação de mensagens 
(MAC) para verificar a autenticidade ou integridade de informações sensíveis 
ou críticas, armazenadas ou transmitidas;    

2.2.64. Utilizar técnicas de criptografia para obter evidência da ocorrência ou 
não ocorrência de um evento ou ação; 

2.2.65. Utilizar técnicas criptográficas para autenticar usuários e outros sistemas 
que requeiram acesso para transações com usuários de sistemas, entidades e 
recursos;        



 

 
 

2.2.66. Desenvolver e executar procedimentos específicos para geração de 
chaves em diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações; 

2.2.67. Desenvolver e executar procedimentos específicos para gerar, obter, 
distribuir, armazenar, mudar, atualizar, revogar, copiar e destruir certificados 
de chaves públicas;  

2.2.68. Desenvolver e implementar procedimentos específicos para manter 
registro e auditoria das atividades relacionadas com o gerenciamento de chaves; 

2.2.69. Realizar avaliação de risco para identificar o nível requerido de proteção 
dos dados pessoais, auxiliando a determinar o tipo, a força e a qualidade 
necessários do algoritmo criptográfico a ser usado; 

2.2.70. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou norma de 
backup que aborde os procedimentos operacionais que padronizam os 
processos de geração de cópias de segurança e recuperação de arquivos, assim 
como os processos de controle de acesso, armazenamento, movimentação e 
descarte das mídias que contêm cópias de segurança;      

2.2.71. Criar, formalizar, implementar e executar orientações formais, indicando 
a frequência mínima para a realização de revisões sobre os procedimentos de 
backup e recuperação;        

2.2.72. Criar, formalizar, implementar e executar registros de procedimentos 
operacionais dos processos de geração de cópias de segurança e recuperação 
de arquivos, assim como os processos de controle de acesso, armazenamento, 
movimentação e descarte das mídias que contêm cópias de segurança; 

2.2.73. Registrar e classificar as informações que necessitam de backup; 
necessitam de backup com uso de criptografia; são críticas para a continuidade 
da operação do serviço e necessitam de restauração rápida em caso de 
incidente ou desastre; 

2.2.74. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para os casos 
de ocorrência de falhas nos processos de geração de cópias de segurança e 
recuperação de arquivos, de forma a assegurar o   registro   da   documentação   
necessária (registrar como os erros nos procedimentos de backup são 
identificados, informados e corrigidos); 

2.2.75. Possuir níveis apropriados de proteção física e ambiental das informações 
das cópias de segurança (de acordo com cada ativo de backup); 

2.2.76. Armazenar as mídias contendo cópias de segurança em uma localidade 
remota (“offsite”), a uma distância suficiente que garanta sua integridade e 
disponibilidade contra possíveis danos advindos de um desastre ocorrido no 
sítio primário, durante um período de 05 anos, levando-se em consideração os 
requisitos de negócio; 



 

 
 

2.2.77. Armazenar as mídias utilizadas no processo de realização do backup com 
identificação única na qual conste o tipo do backup realizado; número da mídia 
e quantidade de mídias utilizadas na realização do backup; periodicidade do 
backup (diário, semanal ou mensal); descrição dos locais ou serviços que foram 
copiados; data de realização do backup; versão e descrição do software 
utilizado para a realização do backup; tempo de retenção;  

2.2.78. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou norma de 
controle de acesso lógico formalizada e embasada no princípio do menor 
privilégio;        

2.2.79. Criar, formalizar, implementar e executar Acordos de confidencialidade, 
termos de responsabilidade e termos de sigilo a serem assinados pelos usuários; 

2.2.80. Criar, formalizar, implementar e executar informações aos usuários sobre 
os seus direitos e deveres de forma a declarar-se ciente do ambiente 
computacional e das permissões de acesso a ele concedidos; 

2.2.81. Criar, formalizar, implementar e executar controles automatizados de 
revogação das contas dos usuários que mudaram de cargos, funções ou 
deixaram a autarquia;        

2.2.82. Monitorar as atividades dos usuários, observada a legislação e a 
jurisprudência trabalhista;        

2.2.83. Gravar as informações das credenciais de acesso dos usuários em 
recursos de tecnologia da informação protegidos e sob a forma criptografada; 

2.2.84. Criar mecanismos de recuperação de senha, de forma a assegurar a sua 
recuperação de maneira segura, sem fornecimento de senha por parte da 
aplicação, e que obrigue a alteração de senha do usuário no primeiro acesso; 

2.2.85. Suspender os direitos de acesso dos usuários durante a execução de 
processos de avaliação de incidentes de segurança ou durante processo 
administrativo que apure o uso irregular de credencial de acesso; 

2.2.86. Bloquear os direitos de acesso dos usuários por um período de tempo 
predeterminado após um número máximo de 10 de tentativas sucessivas de 
acesso malsucedidas;        

2.2.87. Criar mecanismos de liberação de acesso com métodos de autenticação 
forte, em especial para processamento de dado pessoal sensível, ou mediante 
a utilização de autenticação em duas etapas, biometria, tokens, smart cards, 
certificado digital, assinaturas qualificadas ou avançadas;  

2.2.88. Criar mecanismo de identificação de dispositivos de acesso habitual do 
usuário, bem como notificação em caso de acessos realizado pelo usuário em 
dispositivos não habituais;        

2.2.89. Criar mecanismos para encerramento (expirar) de qualquer sessão cuja 
inatividade do usuário exceda um período de tempo predeterminado; 



 

 
 

2.2.90. Criar, formalizar, implementar e executar recursos computacionais e 
sistemas, salvo exceções autorizadas, com configurações de data/hora 
sincronizadas, de forma a prover a possibilidade de correlação de eventos e 
incidentes ocorridos e a consequente definição de causas e soluções;  

2.2.91. Criar, formalizar, implementar e executar acordos para transferência 
segura de informações do negócio entre a autarquia e o sistema Conselho de 
Fonoaudiologia ou outras partes externas;       

2.2.92. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para proteger a 
informação transferida contra interceptação, cópia, modificação, desvio e 
destruição        

2.2.93. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para detecção 
e proteção contra código malicioso que pode ser transmitido por meio do uso 
de recursos eletrônicos de comunicação;      

2.2.94. Criar, formalizar, implementar e executar medidas para reduzir o risco de 
vazamento de dados pessoais durante a transferência   de   informações, 
contemplando   no   que   couber:   implementação   de criptografia, 
desidentificação, mascaramento ou ofuscação;       

2.2.95. Criar, formalizar, implementar e executar procedimentos para proteção 
de informações eletrônicas sensíveis que sejam transmitidas na forma de 
anexos; 

2.2.96. Criar, formalizar, implementar e executar uma política ou diretrizes que 
especifiquem o uso aceitável dos recursos eletrônicos de comunicação; 

2.2.97. Criar, formalizar, implementar e executar política que especifique as 
responsabilidades de funcionários, fornecedores e partes externas que possam 
comprometer a organização por meio de, por exemplo, difamação, assédio, 
falsa identidade, retransmissão de ""correntes"", compras não autorizadas, 
etc.; 

2.2.98. Criar, formalizar, implementar e executar controles e restrições 
associados à retransmissão em recursos de comunicação como, por exemplo, a 
retransmissão automática de mensagens eletrônicas (e-mails) para endereços 
externos; 

2.2.99. Criar, formalizar, implementar e executar controles de proteção 
adequados para informações que trafegam em mensagens eletrônicas; 

2.2.100. - Gerar logs e relatórios detalhados sobre a transferência dos dados e 
comportamento do usuário de forma a garantir a rastreabilidade e recuperação 
das operações e dados;        

2.2.101. Realizar análise de impacto na privacidade dos dados pessoais 
considerando o descrito pelo relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 



 

 
 

previsto na Lei 13.709/2018, quando da concepção de qualquer novo projeto, 
produto ou serviço; 

2.2.102. Criar, formalizar, implementar e executar documento estabelecendo as 
responsabilidades e procedimentos sobre o gerenciamento de equipamentos 
de rede;      

2.2.103. Criar, formalizar, implementar e executar controles para a proteção da 
confidencialidade e integridade dos dados que trafegam sobre redes públicas 
ou sobre as redes sem fio (wireless), de forma a e proteger os sistemas e 
aplicações a elas conectadas;        

2.2.104. Criar, formalizar, implementar e executar mecanismos apropriados de 
registro e monitoração para habilitar a gravação e detecção de ações que 
possam afetar, ou ser relevante para a segurança cibernética; 

2.2.105. Restringir conexão à rede corporativa de sistemas ou dispositivos não 
pertencentes ao rol de equipamentos; 

2.2.106. Segmentar a rede corporativa em domínios lógicos de acordo com cada 
rede local, atendendo às necessidades de fornecimento de serviço público e 
proteção da rede corporativa;        

2.2.107. Prover o acesso externo aos sistemas de meios de segurança que 
protegem a confidencialidade e integridade dos dados trafegados, tais como o 
uso de VPN;        

2.2.108. Garantir que a   capacidade   dos   provedores   de   serviços   de   rede   é   
determinada   e   monitorada regularmente para gerenciar os serviços 
acordados de maneira segura; 

2.2.109.  Garantir que os switches e roteadores tem os credenciais padrões dos 
fabricantes substituídas antes de serem instalados na rede corporativa, bem 
como são configurados para solicitar credenciais de autenticação do domínio 
para realização de atividades de administração;     

2.2.110. Garantir que a instalação das atualizações e patches nos switches e 
roteadores são homologadas antes de serem aplicadas no ambiente de 
produção; 

2.2.111. Criar, formalizar, implementar e executar Análises   de   riscos 
periodicamente   para identificar   vulnerabilidades relacionadas com o sistema 
operacional que hospeda o firewall e com o próprio software do firewall; 

2.2.112. Consultar boletins de segurança com vulnerabilidades divulgados pelos 
fabricantes; 

2.2.113. Realizar auditorias periódicas dos registros de auditoria (logs) gerados 
pelo firewall, e corrigi-las. 

 
ETAPAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: 



 

 
 

 
2.3. Os procedimentos deverão ocorrer da seguinte forma: 
2.3.1. Etapa 01 - Levantamentos / Mapeamento  
2.3.1.1. 1º passo: 

a) Análise da maturidade da área técnica; 
b) Análise de navegabilidade do site e softwares; 
c) Análise dos locais de armazenamento dos dados; 
d) Análise das normas de segurança; 
e) Análise dos padrões técnicos, como acessos, permissionamentos, senhas etc; 
f) Análise do monitoramento utilizado; 
g) Categorização dos Cookies; 
h) Análise de Vulnerabilidade em Infraestrutura – Servidores Firewall etc.; 
i)  Análise de Vulnerabilidade no Site; 
j)  Análise da Classificação das Informações; 
k)  Análise da política de gestão de incidentes; 
l)  Análise da Maturidade dos Processos que envolvem Dados Pessoais na Rede 
Interna e Externa / APP e Redes Sociais; 
m) Elaboração do inventário técnico. 

2.3.1.2. 2º passo: GAP Analysis: 
a) Identificação das lacunas técnicas com base no mapeamento de dados; 
b)  Análise de riscos técnicos; 
c)  Elaboração do DPIA; 
d) Relatório de adequação e diagnóstico técnico, com o cruzamento do Fluxo 
de Dados completo e as medidas de segurança existentes, que resultará na 
identificação dos riscos de privacidade; 
e) Elaboração da Matriz de Riscos. 

2.3.2. Etapa 02 - Plano de Ação 
2.3.2.1. Definição do Plano Estratégico de Ação referente a área técnica – Segurança 

da Informação. 
a) Criação / Adequação de uma Política de Segurança da Informação – PSI (de 
acordo com a ISSO 270001), contendo: 
a.1. Norma de acesso à internet e comportamento em mídias sociais 
a.2. Norma de acesso remoto – Colaboradores e Terceiros, contendo: 
a.3 Normatização de conexões por meios seguros como VPN 
a.4 Norma de Classificação e Manuseio da Informação, sendo: 
a.5 Informação Pública 
a.6 Informação de Uso Interno 
a.7 Informação Confidencial 
a.8 Manuseios respectivos – Ação X Classificação 



 

 
 

a.9. Norma de Gestão de Identidade e Controle de Acesso 
a.10. Norma de uso de Senhas de Acesso, contendo: 
a.11. Obrigatoriedade de senhas complexas 
a.12. Recuperação segura de senhas 
a.13. Suspensão automática de senha, quando período de avaliação de 
incidentes de segurança e ou administrativos 
a.14. Normatização de senhas distintas para sistemas distintos 
a.15. Atualização periódica de informações de acesso 
a.16. Normatização de quantidade de acessos malsucedidos 
a.17. Normatização de expiração de senhas 
a.18. Normatização de autenticação forte e, em 2 etapas 
a.19. Norma de Monitoramento de ativos e serviços de informação 
a.20. Norma de proteção contra códigos maliciosos 
a.21. Norma de Resposta a incidentes de Segurança da Informação 
a.22. Norma de Aceitável de ativos de informação 
a.22. Normas de Equipamentos Computacionais Pessoais 
a.23. Normas de Uso de Serviços de E-mail e Comunicadores Internos 
a.24. Normas de uso para Controles Criptográficos, com aplicabilidade 
extensiva 
a.25. Normas de uso para Controle / auditoria das Chaves Públicas, com 
aplicabilidade extensiva 
a.26. Norma de uso para transferência segura de informação entre a Autarquia 
e sistemas externos de uso, para proteção de informações sensíveis, 
transmitidas em forma de anexo 
a.27. Normas de uso para armazenamento de dados, contendo: 
a.28. Normas para Back-up 
a.29. Procedimentos Operacionais 
a.30. Padronização de Geração de Back-up 
a.31. Normatização dos controles de acessos 
a.32. Normatização de controles de descarte seguro 
a.33. Normatização de Restores 
a.34.Normatização de Confidencialidade / Responsabilidade / Sigilosidade 
b) Elaboração da Matriz de Riscos com Plano de Mitigação de cada Risco; 
c) Elaboração da Matriz de Responsabilidade; 
d) Elaboração de Políticas de Cyber Segurança – a fim de mitigarmos os ataques 
como: 
d.1. Fraude por e-mail / Internet; 
d.2. Fraude de Identidade – quando dados pessoais são roubados e usados; 
d.3. Extorsão Cibernética; 



 

 
 

d.4. Roubos financeiros e ou cartões de crédito; 
d.5. Criptojacking; 
d.6. Ataques por Phishing; 
d.7. Ataques por Malwares que pode ser Ransomware; 
d.8. Ataques por DDoS; 
e) Conformidade de Rastreamento de Site; 
f) Conformidade para Política Externa de Privacidade de Dados; 
g) Conformidade para Política Interna de Privacidade de Dados; 
h) Conformidade para Política de Cookies; 
i) Elaboração do Canal do Titular – DSAR – onde as requisições dos Titulares 
(internos e externos) serão registradas para atuação do DPO – Encarregado dos 
Dados Pessoais da Organização; 
j) Elaboração da Política de Privacy by Design – para novas soluções que a 
Organização venha a realizar – dessa forma, novos produtos / novos serviços já 
serão elaborados dentro de uma Política de Privacidade de Dados Pessoais; 
k) Elaboração de Política de Privacy by Default – para o legado de produtos e 
serviços existentes na organização, a fim de serem adaptados à Política de 
Privacidade de Dados Pessoais; 
l) Elaboração de Política para Firewall e Proxy; 
m) Elaboração de Política para Acessos a Rede Interna de Dados – Acessos 
Lógicos; 
n) Elaboração de Política para Acesso Físico à Sala Segura / Data Center / Sala 
dos Servidores, com: 
n.1. Porta corta fogo com fechadura biométrica – somente pessoas autorizadas 
cadastradas nesse sistema de biometria; 
n.2. Livro de registro dos acessos físicos, com registro de todos os acessos que 
forem feitos na área segura, informando motivo da visita com horário de 
entrada e saída. 
n.3. Em caso de terceiros no ambiente, um termo de responsabilidade deve ser 
assinado; 
o) Criação de Protocolo de acesso a área segura; 
p) Uma câmera deve filmar todo o ambiente e arquivar as imagens no mínimo 
90 dias; 
p.1. A área segura deve ter alarme para emitir um aviso em caso de entradas 
não autorizadas 
q) Elaboração de Política da área segura quanto a sua infraestrutura, contendo: 
r) Sistema de redundância e alta disponibilidade para sistemas fundamentais 
que são Elétrico e Mecânico (ar-condicionado) e Controle de Temperatura; 



 

 
 

s) Todos os dispositivos de armazenamento externos devem ser criptografados 
– em caso de extravio, os dados seguirão seguros; 
t) As portas USB dos Servidores devem estar bloqueadas para evitar a 
contaminação ou roubo de dados mediante a conexão de um dispositivo 
malicioso 
u) Proteção Contra Incêndios, contendo: 
u.1. Porta corta fogo seguindo critérios da ABNT NBR 11742 
u.2. Pintura intumescente em todas as paredes internas da sala segura 
u.3. Sistema de detecção e combate a incêndios específicos para Data Center 
u.4. Nobreaks e Baterias 
v) Elaboração de Política para Acessos a Rede WI-FI com segmentação 
x) Elaboração de Política – Plano de Contingência, sendo: 
x.1. Criação de Protocolo 
x.2. Criação de Plano de Ação 
x.3. Metodologia de Gestão de Incidentes, contendo: 
x.3.1. Constituição de Equipe de Incidentes 
x.3.2.Metodologia ISO – 27001:2013 e 27000:2016 
x.3.3.Política DRP – Disaster Recovery Plan 
y) Elaboração de Política GMO – Gestão de Mudanças Organizacionais 
z) Elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, com 
mecanismos de manutenção sempre que necessário, seguindo a Lei LGPD; 
aa) Criação de Trilha de Auditoria para todas as atividades realizadas; 
bb) Elaboração de Plano de Continuidade Operacional – PCO, criando as 
métricas de negócios, junto à empresa, que será o balizador das estratégias 
aplicadas nos índices de RTO/RPO/NRO.  

2.3.3.  Etapa 03 -  Implementação / Execução do Plano de Ação   
2.3.3.1. Nesta etapa deverá a ser implementada as medidas de adequação técnica, 

rumo à conformidade. 
2.3.3.2. Execução do Plano de Ação completo, definido na etapa anterior. 
2.3.3.3. Monitoramentos pós implementação das Políticas definidas no Plano de 

Ação: 
2.3.3.3.1. Monitoramento do uso de recursos dos ativos de rede, a fim de atender 

capacidade futura com desempenho desejável e dentro da aderência à 
LGPD; 

2.3.3.3.2. Avaliação periódica dos impactos potenciais, riscos e consequências, 
como Impacto de Cyber Security, identificação desses potenciais riscos e 
promoção de mudanças/adequações a fim de mitigar futuros riscos; 

2.3.3.3.3. Avaliação periódica pós mudanças, quanto a Cyber Security; 



 

 
 

2.3.3.3.4.  Criação de protocolo para revertimento de situações, onde as mudanças 
ocorridas forem sem sucesso, isto é, teremos protocolos para situações, 
onde as atualizações necessárias e obrigatórias, causem maiores 
conflitos / problemas, serem revertidas rapidamente, sem comprometer 
o Parque Tecnológico da Organização; 

2.3.3.3.5. Monitoramento de Vulnerabilidades, contendo: 
m) Problema com criptografia; 
n) Problema com qualidade de código;  
o) Vazamento de informação sigilosa; 
p) CRLF Injection; 
q) Cross-site Scripting; 
r) Acesso a diretórios restritos; 
s) Compartilhamentos e permissões; 
t) SQL Injection; 
u) Falha no gerenciamento de credenciais de acesso; 
v) Erro de TIME e STATE no sistema: 
w) No armazenamento de dados; 
x) Segurança de Perímetro. 

2.3.3.3.6. Simulação de interrupção de alguns recursos tecnológicos, a fim de aferir 
as métricas definidas para: 

d) Tempo máximo em que a organização suportará ficar sem recursos tecnológicos; 
e) Ponto de recuperação de dados / quantidade máxima perdida de dados; 
f) Tempo máximo de recuperação da rede; 

2.3.3.4. Como resultado dessas simulações, correção e disponibilização do 
necessário para continuidade segura e plena do negócio. 

2.3.3.5. Na Gestão de Incidentes, contextualizado dentro do Plano de Contingência, 
teremos a aplicação de um conjunto de ISO para abarcarmos todas as 
possibilidades, como:  

2.3.3.5.1. Incidentes na Gestão de Serviços de TI – ISO/IEC 20000-1:2011. 
Lembrando que nem todos os incidentes em gestão de serviços estão 
relacionados à segurança. 

2.3.3.5.2. Incidentes em Segurança da Informação – ISO/IEC 27000:2016. Neste 
caso, será construída toda uma estrutura de Gestão de Incidentes de 
Segurança da Informação, envolvendo equipe pré-definida, que será 
treinada para avaliar e disparar o protocolo de incidentes de segurança 
da informação, dentro da Organização, envolvendo se necessário, os 
órgãos reguladores (ANPD / CTIR Gov).  

2.3.3.5.3. Incidentes em Continuidade de Negócios e Resiliência – ISSO 22301:2012. 
Para tratar incidente disruptivo. 



 

 
 

2.3.3.6. Aplicabilidade de Perícia Forense para preservação de coleta de dados; 
2.3.3.7. Todas as iniciativas realizadas, serão devidamente registradas, com o 

objetivo de criação de relatório final de implementação de medidas com 
vistas à adequação à Lei. 

2.3.3.8. Lembrando que esse relatório final, juntamente com as políticas internas de 
privacidade, corresponderão ao principal Instrumento para Comprovação de 
Conformidade à Legislação; 

2.3.3.9. Intensa publicidade entre os colaboradores da Organização sobre Cultura de 
Privacidade, fornecendo treinamento aos colaboradores a respeito de 
conceitos básicos da proteção de dados pessoais, gerando assim uma 
Cultura de Privacidade dentro da Organização. 

       
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
3.1. O início da prestação dos serviços, objeto deste Edital, deverá ocorrer no primeiro dia 

útil após a assinatura do contrato. 
3.2. Os serviços referentes ao Item 2 deverão ser executados por completo em até 90 

(noventa) dias corridos, após o início da prestação dos serviços. 
3.2.1. O cronograma abaixo contempla os prazos máximos em dias corridos que deverão ser 

observados na execução do objeto para cada etapa definida no item 3.3 deste Termo 
de Referência: 

Etapas Prazo Máximo 
01 Levantamentos / Mapeamento 20 dias 
02 Plano de Ação 20 dias 
03 Implementação / Execução do Plano de Ação 50 dias 

3.2.2. Estes prazos poderão ser prorrogados, mediante justificativa expressa da 
Contratada e concordância do CRFa – 2ª Região. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 
 
4.1. Além das obrigações acima e demais normas pertinentes, caberá ao(à) 
CONTRATADO(A):  
4.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas;  
4.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução;  
4.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização, cujas 
obrigações deverá atender prontamente;  



 

 
 

4.1.4. Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato; 
4.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do órgão ou 
entidade;  
4.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem 
como os tributos resultantes do cumprimento do contrato;  
4.1.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 
poderes de representante ou preposto para tratar com o órgão ou entidade, sobre 
assuntos relacionados à execução do contrato;  
4.1.8. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: 
salários, transporte, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 
outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando 
ainda o contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;  
4.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando 
em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 
demais exigências legais para o exercício das atividades;  
4.1.10. Comunicar de imediato ao órgão toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que 
julgar necessários;  
4.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato;  
4.1.12. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 
qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, 
sem prévia autorização do contratante;  
4.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
4.1.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem 
prévia e expressa anuência do contratante;  
4.1.15. Organizar-se técnica e administrativamente, seguindo o Modelo ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), um conjunto de boas práticas para 
serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de 
tecnologia da informação de modo a cumprir com eficiência o objeto deste edital;  
4.1.16. A prestar serviços de prevenção e manutenção de informática para o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região;  



 

 
 

4.1.17. Prestar os serviços, objeto deste contrato, utilizando-se apenas de 
profissionais devidamente qualificados para o serviço prestado;  
4.1.18. A substituir qualquer funcionário ou preposto envolvido com a prestação 
de serviço, objeto deste contrato, desde que considerado inadequado para a 
realização de tais serviços;  
4.1.19. A responder pelo cumprimento de todas as obrigações legais de qualquer 
natureza para com seus funcionários, notadamente as referentes às leis trabalhistas 
e previdenciárias, ficando desta forma, expressamente excluída a responsabilidade 
da contratante;  
4.1.20. Treinar e selecionar os funcionários, tornando-os aptos a prestar os 
serviços, podendo a contratante participar de tal treinamento e seleção, caso ache 
necessário;  
4.1.21. Responsabilizar-se pela disciplina de seus prepostos, fornecendo 
tratamento de cortesia e respeito aos funcionários e terceiros que se encontrarem 
no recinto da contratante, bem como é dever da contratada em manter elementos 
para eventuais coberturas e substituições;  
4.1.22. Exercer a fiscalização de execução dos serviços contratados, entre os 
quais deverão os funcionários apresentarem-se sempre uniformizados e com crachá 
de identificação; 
4.1.23. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
determinações do poder público;  
4.1.24. Permitir e facilitar ao contratante o acompanhamento e verificação dos 
serviços em realização, o que não isentará a contratada de suas responsabilidades;  
4.1.25. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos serviços de que foi 
encarregada, inclusive por sua exequibilidade, bem como responder pelos danos que 
venha, direta ou indiretamente, causar à contratante ou a terceiros; 
4.1.26. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
4.1.27. Entregar integralmente o Objeto Licitado de acordo com o Edital;  
4.1.28. Arcar com mão-de-obra, equipamentos, impostos, encargos securitários, 
previdenciários, trabalhistas, bem como outras despesas decorrentes da execução 
dos serviços;  
4.1.29. Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos provocados à contratante por 
seus funcionários e quaisquer pessoas sob sua responsabilidade ou quaisquer 
terceiros, podendo a contratante exigir imediatamente ressarcimento dos prejuízos 
e danos provocados;  



 

 
 

4.1.30. Responsabilizar-se por danos e atos ilícitos praticados por quaisquer de 
seus funcionários, no exercício de suas funções, após comprovação inequívoca da 
autoria;  
4.1.31. Atender às solicitações da contratante para fornecer informações sobre 
o andamento dos serviços executados;  
4.1.32. Assumir todos os ônus perante a contratante e perante terceiros, 
oriundos de multas administrativas, trabalhistas, demandas fundiárias, 
previdenciárias, fiscais, de condenações decorrentes de reclamatórias trabalhistas, 
bem como, ações judiciais de qualquer natureza, salvo se houver comprovado culpa 
exclusiva da contratante;  
4.1.33. Apresentar mensalmente e sempre que solicitado, cópia dos 
comprovantes dos recolhimentos à previdência social e FGTS, relativos à relação de 
emprego de seus empregados lotados na contratante;  
4.1.34. Permitir o acompanhamento dos serviços que serão executados, em 
qualquer de suas fases, por preposto do contratante, sem prévia comunicação;  
4.1.35. Fornecer o serviço, conforme especificado no presente objeto, sempre da 
melhor qualidade, bem como confiar a execução dos trabalhos a pessoal habilitado, 
observando as normas técnicas mais consagradas à melhor execução dos mesmos;  
4.1.36. Indenizar a contratante, quando ocorrer qualquer prejuízo comprovado, 
resultante de má prestação dos serviços;  
4.1.37. Registrar todos os chamados e solicitações no sistema de gerenciamento 
de atendimento, para acompanhamento e controle de problemas e estatísticas de 
atendimento;  
4.1.38. Ter 1 recurso residente nas instalações do Conselho durante 30 horas 
semanais e, durante o período em que o residente não estiver no Conselho, manter 
uma Central de Atendimento com profissionais que possuam experiência na rede do 
Conselho, para atendimento das requisições de chamados de todos os endereços do 
Conselho.  
4.1.39. Na proposta deverão estar incluídos os custos para todos os serviços 
licitados. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE 
 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas 
pertinentes, caberá ao Contratante:  
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93;  
5.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 
Referência;  



 

 
 

5.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;  
5.1.4. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 
serviços contratados;  
5.1.5. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
5.1.6. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa;  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
6.1. O adjudicatário terá até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato 
para apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste documento, 
conforme disposto no artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais; 
6.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual; 
6.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 
6.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
6.3.2. Prejuízos causados ao CRFa 2ª Região ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 
6.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 
6.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 
6.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições; 
6.5. Se o valor da garantia for utilizada total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada; 

6.6. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

6.6.1. Caso fortuito ou força maior; 
6.6.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 
6.6.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Contratante; 



 

 
 

6.7. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas 
alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado 
pela Contratante; 

6.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item; 

6.9. Será considerada extinta a garantia: 
6.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

6.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
7.1. O presente contrato de prestação de serviços por tempo determinado terá vigência de 
.......... de .......... de 2021 a .......... de .......... de 2022, podendo ser prorrogado em conformidade 
com o artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas observadas. 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, nos termos do artigo 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 



 

 
 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

10.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a quantia de _________________ por mês, 
mediante a apresentação da nota fiscal. 
10.2. O pagamento dos serviços será efetuado mediante depósito em conta corrente no 

Banco _____________, agência ____________ e conta corrente nº _____________. 

10.3. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO no dia __ de todo 
o mês, desde que o CONTRATADO apresente em até 07 (sete) dias antes a respectiva 
Fatura/Recibo dos serviços prestados, desde que o objeto contratado esteja sendo 
efetivamente realizado, de acordo com o cronograma determinado no presente termo 
contratual;  
10.4. A Fatura deve ser encaminhada ao CONTRATANTE, em até 07 (sete) dias antes da data de 
vencimento; 
10.5. De acordo com o artigo 64 da Lei no 9430/1996, os pagamentos efetuados por órgãos, 
autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento 
de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a 
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - 
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP;  
10.6. A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do Contrato, pois, caso haja divergência, 
impossibilitará sua liquidação e pagamento;  
10.7. Ocorrendo erro(s) na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida ao(à) 
CONTRATADO(A) para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal;  
10.8. Não serão aceitas cobranças de títulos negociados com terceiros, inclusive “Factoring”;  
10.9. Nenhum pagamento será efetuado ao(à) CONTRATADO(A) enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária;  
10.10. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE nos seguintes casos:  
10.10.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, 
prejudicar o CONTRATANTE;  
10.10.2. Inadimplência de obrigações assumidas pelo(a) CONTRATADO(A) para com o 
CONTRATANTE, por conta de erros ou vícios na Nota Fiscal;  
 
10.11. É vedada a antecipação de pagamentos sem a entrega do objeto;  
 
10.12. Dados para a emissão de Nota Fiscal:  



 

 
 

Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2a Região - CNPJ: 56.319.882/0001-07- Inscrição 
Estadual: Isento - Rua Dr. Samuel Porto, 351, conj. 101 - São Paulo/SP  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 
 
11.1. No caso de necessidade de viagem do(a) CONTRATADO(A) para a realização das 
atividades descritas no presente contrato fora da sede, as despesas extraordinárias, desde que 
devidamente autorizado pelo CONTRATANTE, com passagens, hospedagem e alimentação 
serão de responsabilidade deste último. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE 
 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, O CONTRATANTE poderá 
aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 
13.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 
13.1.2. Multa de:  
d) 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
e) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 
por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
13.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia por prazo não superior a dois anos;  
13.3. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
13.4. 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 o CONTRATADO ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 
13.5. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com as 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
13.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
sociedade que: 
d) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
e) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 
f) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidas do valor 
líquido, após a liquidação das obrigações tributárias, de qualquer fatura ou crédito existente 
no Conselho Regional de Fonoaudiologia, em favor do(a) CONTRATADO(A). 
13.8.1. Caso o CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 
13.9. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente. 
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
13.13. A instauração e a instrução do Processo Administrativo de responsabilização - PAR não 
interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da 
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 



 

 
 

13.14. Em caso de interposição de recurso pelo(a) CONTRATADO(A), o CONTRATANTTE poderá 
reter os valores referentes às multas aplicadas enquanto pendente recurso de julgamento. 
Após julgamento, em caso de provimento o valor controvertido retido será pago à recorrente 
e em caso de desprovimento o valor será incorporado ao patrimônio do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia. 
13.15. Em caso de aplicação de penalidade, o(a) CONTRATADO(A) será notificado e será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia.  
13.15.1. Em caso de manutenção da penalidade imposta, o(a) CONTRATADO(A) será 
notificado e facultado novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso. 
13.15.2. As razões e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas, em via original, no 
horário das 09h às 17h00, em dias úteis, na sede do CONTRATANTE. 
13.15.3. A apresentação de defesa prévia e/ou interposição de recurso poderá ser realizada 
através do endereço eletrônico info@fonosp.org.br/ desde que atendido o seu prazo original, 
e que os documentos em vias originais sejam protocolados em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que se encerraria o prazo da defesa prévia e/ou do recurso. 
13.15.4. Quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e 
fidelidade do material transmitido, e pelo seu protocolo conforme estabelecido no subitem 
acima. 
13.15.5. A não entrega das vias originais das razões e eventuais contrarrazões acarretará na 
intempestividade da defesa/recurso. 
13.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ORIENTAÇÕES ANTICORRUPÇÃO 
 
14.1. Na execução do presente contrato é vedado ao CONTRATANTE e ao(à) CONTRATADO(A) 
e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  
a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou 

a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente contrato; 
c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações do presente contrato, sem autorização em lei ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; 
d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato; ou 
e) De qualquer maneira fraudar o presente contrato, assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 
(conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 
aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente contrato. 
 



 

 
 

14.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto 
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, 
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15.1.DA ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.2. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 
R$ 50.955,85 (cinquenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 

ITEM OBJETO QTDE. 
VALOR 

ESTIMADO 
MENSAL 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 

1 

Prestação de serviço de Operador 
de Dados relativo à implantação 
da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais conforme especificações 
e condições do Edital e seus 
anexos. 

1 
Conforme 

Cronogram
a 

R$ 50.955,85 

VALOR TOTAL ESTIMADO   R$ 50.955,85 
15.3. A presente contratação correrá à conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de 

Informática. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO  

 

16.1. Poderá o presente instrumento ser rescindido amigavelmente pelo CONTRATANTE, por 
conveniência e oportunidade, em qualquer momento, sem prejuízo de que a outra parte seja 
avisada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, e o(a) CONTRATADO(A) deverá 
ser remunerado proporcionalmente à quantidade de dias em que prestou os serviços objeto 
deste contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 



 

 
 

17.1. O CONTRATANTE, publicará, no Diário Oficial da União, o extrato do presente contrato, 
no prazo de até 30(trinta) dias, da data do presente termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
18.1. Fica eleito o foro da subseção judiciária de São Paulo (Justiça Federal), como único e 
competente para processar qualquer questão oriunda deste contrato, com renúncia expressa 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para um só e único fim, juntamente com as testemunhas presentes ao 
ato. 

 
 

São Paulo, __ de junho de 2021. 
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