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Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência

Ofício N° 072 /2020 - SEGET Sobral, 28 de janeiro de 2020

lima. Sra.:
Silvia Kataoka de Oliveira
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência

Temos a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, solicitarmos-lhe autorização

para Adesão (CARONA) a Ata de Registro de Preços n° 051/PMCSA-SMDET/2019 da Prefeitura de

Cabo de Santo Agostinho, decorrente do Pregão Presencial n° 024/PMCSA-SMDET/2019, processo

administrativo n° 201/2019, tendo como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento

de solução de segurança - Appliance, com características de Firewall (Next Generation Firewall -

NGFW) stateful, VPN, filtro de URL, filtro de spyware, incluindo hardware, software, serviços de

instalação e suporte técnico, por um período de 12 meses para Prefeitura Municipal de Sobral. O valor

desse processo importa em R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais). A referida

aquisição/prestação do serviço é justificada pelos motivos anexo.

OBJETO (ESPECIFICAÇÃO):

Contratação de empresa para fornecimento de material permanente de solução de segurança -

Appliance, com características de Firewall (Next Generation Firewall - NGFW) stateful, VPN, filtro de

URL, filtro de spyware, incluindo hardware, software, serviços de instalação e suporte técnico, conforme

especificações constantes no Termo de Referência.
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PEDIDO DEFERIDO EM:

DÂ/CL/ &OSLO
Dotação Orçamentária:

29.01.04.122.0101.1344.44905200.1920000000

Fonte de Recursos: Recurso de Operação de Crédito

(Municipal)
Silvia Kataoka de Oliveira

Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência

PEDIDO INDEFERIDO EM:

J_/
Atenciosamente,

PamoParenfirRÍbeiro Tomáz s?

Coordenador de Gestão das Aquisições Públicas e

Administração Patrimonial - CAPAP/SEGET

Silvia Kataoka de Oliveira
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e

Transparência

Prefeitura Municipal de Sobral -CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1100
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Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência

ANEXO DO OFÍCIO N° 072/2020 de, 28 de janeiro de 2020

JUSTIFICATIVA

A contratação se justifica pela necessidade de expansão e modernização do Datacenter da

Prefeitura Municipal de Sobral, possibilitando instalação, execução e armazenamento dos bancos de dados

e cópias de segurança de vários novos sistemas desenvolvidos e utilizados especificamente pela

administração pública, aprimorando a gestão municipal, sempre visando a eficiência e a melhoria dos

serviços prestados aos cidadãos.

A presente aquisição visa a estruturação e a qualidade da gestão do serviço público, sendo a

adesão instrumento legal e eficiente para adequação das aquisições à economicidade e ao orçamento,

resguardando-se dessa forma contratações em quantidades e em qualidades inferiores prevenindo

soluções de continuidade nas ações essenciais, uma vez que, durante a realização de um processo

licitatório para aquisição de equipamentos de T.l. e até mesmo após a contratação, várias intercorrências
prejudiciais à aquisição de todos os itens necessários para a expansão e modernização do Datacenter da

Prefeitura Municipal de Sobral podem acontecer, não havendo na legislação solução rápida e eficiente que

garanta o sucesso da licitação e o efetivo recebimento de um produto de qualidade, sendo a Adesão

mecanismo legal que minimiza as possibilidades de intercorrência na aquisição pública.

O processo de adesão requerido tem por objetivo prover a expansão e modernização tecnológica

do sistema de redes da Prefeitura Municipal de Sobral, a qual necessita fornecer aos servidores,

convidados e/ou colaboradores eventuais, acesso aos sistemas de gestão pública de maneira segura,

pratica e eficiente para que sejam desenvolvidas suas atividades laborais em conformidade com os padrões

de eficiência necessários para o bom funcionamento da gestão municipal como um todo, refletindo no
aprimoramento da prestação dos serviços públicos, da transparência administrativa e da fiscalização

interna e externa. Assim, faz-se necessária à contratação de Empresa que opere no ramo de fornecimento
de material de redes e infraestrutura e que disponha de condições para pronto atendimento da demanda

r\ municipal.
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Pelo exposto, e em função de sua essencialidade, é oportuno e há conveniência da Administração

em buscar a referida contratação, uma vez que a infraestrutura de redes da Prefeitura Municipal de Sobral,

em decorrência das constantes inovações tecnológicas, necessita ser modernizada e potencializado o
sistema de redes desta municipalidade, sobretudo para que não haja infortúnios que acarretem a

interrupção da gestão pública de Sobral.

Pablo Parente Ribeiro Tomaz

Coordenador de Gestão das Aquisições Públicas e

Administração Patrimonial - CAPAP/SEGET

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1100
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TERMO DE CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO

Justifica-se a necessidade de comprar equipamentos para um novo Data Center, em

primeiro lugarpelo aumento considerável da demanda de serviços a serem disponibilizados,

tantopara a população como para as atividades internas dos órgãospúblicos, cada vez mais,

informatizados, sejam por vontade própria, como é o caso de Sobral, sejam por imposição

dos órgãos públicos das esferas estaduais e federal, dentre eles, os órgãos de fiscalização

da execução orçamentária e financeira, por excelência.

Em segundo lugar, para substituir o parque instalado dos equipamentos, tais como,

servidores, switchs, storages, etc, em face dos atualmente utilizados datarem, no mínimo, de

10 anos, não sendo mais viávelnem física, nem financeiramente, fazer upgrade em qualquer

um deles.

Finalmente, a ampliação desse mesmo parque instalado a fim de capacitar o Data

Center ao atendimento da demanda supra citada, qual seja, quantidades de dados a serem
armazenados, cada dia maiores, cujo material deve permanecer armazenado e disponível

muitas vezespor décadas, a exemplo da digitalização de todo e qualquerprocesso interno de

contratação de serviços ou aquisição de bens eprodutos, informações relativas as servidores

municipais e, mais recentemente, sobre as pessoas terceirizadas que o órgão público

contratar, processos jurídicos envolvendo a administração municipal, etc.

Nesses termos, para a substituição e ampliação do parque instalado, necessitamos

de:

02 (dois) equipamentos de firewall no formato de alta disponibilidade, no modo ativo e
passivo, com hardware e software a pleno uso, com recurso de VPN (Rede Virtual
Privada), Filtro de URL (garantir o bloqueio dc acesso a sites indevidos) e filtro de
spyware (garantir as invasões e roubo de informações)

01 (um) Storage com capacidade de 50 a 100 Tb para armazenamento centralizado
dos dados citados anteriormente em substituição ao modelo distribuído atual onde
cada servidor tem seus discos rígidos e o acesso ás informações é prejudicado.

02 (dois) servidores de rede com 01 gaveta de expansão para discos rígidos e 10 (dez)
unidades de HDs para instalação dos diversos servidores virtuais cujo objetivo é o
processamento de todas as informações como páginas web do portal da prefeitura de
Sobral, o site da Transparência Municipal e os variados sistemas aplicativos, tanto de
uso interno, como para acesso da população a serviços prestados via internet.

A Atas de Registro de Preços, cuidadosamente escolhida para o processo de adesão,
contempla nossa necessidade em virtude de permitir a aquisição dos equipamentos com
características que são adequadas em performance e quantitativos, suprindo a expectativa

no tocante às especificações dos equipamentos, acessórios, serviços adicionais agregados,

prazos e forma da garantia.

A fim de garantir a segurança de todas as informações digitais dessa administração, a

aquisição do EQUIPAMENTOS DE FIREWALL (NGFW) NO FORMATO DE ALTA
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DISPONIBILIDADE, NO MODO ATIVO PASSIVO, COM HARDWARE E SOFTWARE -
Stateful, VPN, Filtro de URL e Filtro de Spyware, o PACOTE DE SERVIÇOS DE

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, o VOUCHER DE TREINAMENTO OFICIAL COM

CERTIFICADO é o PACOTE DE SERVIÇOS DE GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

SUPORTE TÉCNICO é fundamental para a implementação de barreiras inteligentes de

segurança dessas informações, cujo equipamento nesta ATA possui as quantidades e as

especificações apropriadas para atender ao parque instalado atual, composto de vários

servidores e ativos da rede.

Essas especificações nos permitem performance, confiabilidade e disponibilidade,

uma vez que todo o tráfego de dados da prefeitura, cujo volume cresce exponencialmente a

cada dia, será controlado e monitorado por esse equipamento.

A contratação do pacote de serviços de instalação e configuração bem como o voucher

de treinamento com certificação são necessários para que este equipamento moderno,

complexo e repleto de funcionalidades, seja corretamente instalado e configurado, além de

permitir que a equipe da prefeitura de Sobral esteja apta a operar e reconfigurar, se assim

necessitar.

José Reinaldo Duail be Mendonça Junior
Coordenador de Gestão Corpors|tiva de Tecnologia da Informação
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