ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Solução de Auditoria e Controle
em Ambiente Microsoft

Vigência: 29/12/21 a 28/12/22

APRESENTAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 59/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2021
Órgão Gerenciador Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - FUNDEP
Processo 202109000296647
Objeto A presente licitação trata-se de Registro de Preços para contratação de
Solução de Auditoria e Controle em ambiente Microsoft,
contemplando serviço de instalação, treinamento, configuração,
garantia, atualização e suporte técnico, com a finalidade de atender às
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Vigência 29/12/2021 a 28/12/2022
Prezado(a) Senhor(a),
Fundada em 2018, a Carbon IT nasceu com versatilidade do Carbono e tem como objetivo, de ser a
maior integradora de tecnologia do Centro-Oeste. Desenvolvendo um atendimento de qualidade,
iniciativa, fidelização e parceria. A Carbon acredita na força das pessoas e na parceria para alcançar
excelência no atendimento e nas soluções apresentadas aos nossos clientes. Contando com
colaboradores altamente qualificados para alcançar metas e objetivos.
Em 23 de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO realizou disputa na
modalidade pregão eletrônico para registro de preços para contração de Solução de Auditoria e
Controle em ambiente Microsoft, onde a Carbon IT foi declarada vencedora do certame.
Através deste registro de preços é possível aos órgãos públicos da administração pública estadual e
municipal a adesão e contratação imediata dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
Estamos à disposição de V.Sa. para fornecer todos os esclarecimentos julgados necessários.
Atenciosamente,
Mário César Almeida
Diretor Comercial
mario.cesar@carbonit.com.br

1.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

1.1.

Definição
É uma importante ferramenta de auxílio que se consubstancia num procedimento especial
a ser adotado nas compras do Poder Público quando os objetos forem materiais, produtos
ou gêneros de consumo frequente, e, ainda, em situações especialíssimas, nas
contratações de serviços.
O inciso II do art.15 da Lei no 8.666/93, prescreve que as compras, sempre que possível,
deverão ser processadas através de Sistema de Registro de Preços. Os § 1o a 6o do mesmo
dispositivo dispõem sobre a organização desse sistema.

1.2.

Usuários da Ata de Registro de Preços do TJGO
Conforme previsto no Edital 59/2021:
80. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993.
81. A liberação de adesão às atas de registro de preços para órgãos e entidades não
participantes, integrantes da Administração Estadual, não poderá exceder, na sua
totalidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente registrados na Ata de
Registro de Preços.
82. A liberação de adesão às atas de registro de preços resultantes de licitações promovidas
pelo Estado de Goiás a outros entes federados não poderá exceder, na sua totalidade, a
100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de
Preços.
83. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
84. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecida, optar pela aceitação ou não da prestação do serviço/fornecimento, desde
que não haja prejuízo das obrigações anteriormente assumidas.

2.

ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Valor Total Registrado R$ 18.132.320,92
(dezoito milhões, cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais e noveta e dois centavos)

3.

SOLUÇÕES VARONIS ASSOCIADAS AOS ITENS REGISTRADOS

Ítem

Descrição

1.1

Licença perpétua de software de solução de tecnologia da
informação para auditoria e outras funcionalidades de
serviço de diretório

1.2

Licença perpétua de software de solução de tecnologia da
informação para auditoria e outras funcionalidades de
servidores de arquivos

Solução Varonis
DatAdvantage
(Directory Services
Probe)

DatAlert
DatAdvantage
(File Server Probe)

1.3

Licença perpétua de software de solução de tecnologia da
informação para governança de acesso aos dados

DataPrivilege

1.4

Licença perpétua de software de solução de tecnologia da
informação para identificação e classificação de conteúdos
sensíveis

Data Classification

3.1.

DatAdvantage
Varonis DatAdvantage é uma solução baseada em software analítico para gerenciamento de
uso de dados.
Com o Varonis DatAdvantage, as organizações podem ver, entender e gerenciar quem está
usando os dados, controlar o acesso aos dados e garantir a conformidade com as políticas
de uso de dados para atender às necessidades de negócios.
O Varonis DatAdvantage atende à necessidade crescente de regulamentar o uso de dados
dentro das organizações, permitindo total visibilidade e responsabilidade do uso de dados
em todos os requisitos legais, financeiros, de segurança de dados, propriedade intelectual e
privacidade de dados.
O DatAdvantage compreende três componentes: DatAdvantage Probe, DatAdvantage DSP
Analytics e DatAdvantage Management UI

3.1.1.

DatAdvantage Directory Services Probe
O Directory Services Probe é um probe não intrusivo que coleta eventos dos Serviços de
Diretório de forma transparente para rastrear continuamente as alterações nos
diretórios de usuários da organização.
O Directory Services Probe é completamente transparente para as operações do sistema.
Todos os processos de coleta de eventos são monitorados continuamente e encerrados
imediatamente se a degradação do desempenho for detectada, garantindo uma
sondagem completamente não intrusiva

3.1.2.

DatAdvantage File Server Probe
O File Server Probe é um probe não intrusivo que coleta eventos do servidor de arquivos
de forma transparente para rastrear continuamente o uso de dados e a estrutura de
diretório do usuário.
Ao coletar informações de uso de dados reais, o File Server Probe fornece cobertura de
quais dados estão atualmente disponíveis para usuários, bem como quais dados estão
realmente sendo acessados e usados, para visibilidade de uso completa e precisa.
O File Server Probe é um probe completamente transparente para as operações do
sistema. Todos os processos de coleta de dados são monitorados continuamente e
encerrados imediatamente se a degradação do desempenho for detectada, garantindo
uma sondagem totalmente não intrusiva.

3.1.3.

DatAdvantage DSP Analytics
O DatAdvantage DSP Analytics agrega e agrupa de forma inteligente eventos de dados e
informações de estrutura de diretório para definir o perfil e classificar o uso de dados de
maneira precisa.
O DatAdvantage mapeia automaticamente os dados para os usuários e vice-versa,
entendendo os padrões de uso de dados para fornecer uma compreensão dos
proprietários dos dados e quem deve acessá-los, ao mesmo tempo em que identifica os
riscos potenciais de uso dos dados.

3.1.4.

DatAdvantage Management UI
DatAdvantage Management é uma interface de usuário (UI) para gerenciar todos os
aspectos do uso de dados em toda a empresa, incluindo avaliação de risco,
gerenciamento de permissões, auditoria e relatórios.
Oferecendo visibilidade de uso completa, o DatAdvantage Management permite a
exploração simples do uso de dados por meio de visualizações gráficas interativas
baseadas em usuários, dados e seus inter-relacionamentos.

3.2.

DataAlert
O DatAdvantage fornece o DatAlert, um sistema de alerta sofisticado que notifica você sobre
atividades incomuns de arquivos e e-mails e comportamento suspeito do usuário quase em
tempo real.
Alguns eventos são tão sensíveis que é importante tomar conhecimento deles o mais rápido
possível após sua ocorrência. Por exemplo, uma organização pode querer saber se uma GPO
foi alterada ou foi feita uma tentativa de acessar arquivos confidenciais. Para isso, o DatAlert

notifica você desses eventos em tempo real (ou quase), acionando alertas multiplataforma
para proteger seus dados antes que seja tarde demais.
DataAlerts são gerados de acordo com regras dinâmicas que você define, que são baseadas
em metadados disponíveis, como atributos de propriedade, sinalizadores, filtros de
classificação e assim por diante. Essas regras instruem o mecanismo quando e como gerar
alertas e para quais eventos.
3.3.

DataPrivilege
Os clientes utilizam muitos tipos diferentes de permissões, incluindo leitura, gravação,
modificação, total e assim por diante. Recomenda-se que os clientes adotem um modelo de
permissão de privilégio mínimo e minimizem as permissões usadas para conceder acesso.
Essas permissões devem ser atribuídas por meio de grupos de segurança específicos do
Active Directory e não por grupos baseados em funções.
Normalmente, os dados gerenciados no DataPrivilege são os mais importantes para as
empresas. Esse escopo de dados tende a ser significativamente menor do que o escopo geral
dos dados de negócios.
O Varonis DataPrivilege fornece fluxos de autorização automatizados, auditados e
gerenciados que fazem interface com os servidores de arquivos CIFS e SharePoint, bem
como com o Active Directory.
O DataPrivilege permite que os usuários solicitem operações (como a concessão de
privilégios de acesso) diretamente dos autorizadores de negócios.
O DataPrivilege permite que os proprietários dos dados revisem as permissões de acesso
aos seus dados e, com isso, podem garantir o modelo de privilégios mínimos.
Acima de tudo, DataPrivilege fornece uma estrutura para processos de TI definindo cenários
de autorização que delegam autorização de TI do departamento de TI para a unidade de
negócios, estabelecendo assim a responsabilidade da unidade de negócios por seus recursos
de dados gerenciados.

3.4.

Data Classification
O Varonis Data Classification Engine oferece às organizações visibilidade do conteúdo dos
dados, fornecendo inteligência sobre onde os dados confidenciais residem nos sistemas de
arquivos de uma organização.
O mecanismo de classificação usa metadados e correspondência de conteúdo com base em
padrões e dicionários para identificar arquivos que provavelmente contêm palavras-chave,
frases e padrões (ou seja, expressões regulares) de interesse da organização.
Ao integrar as informações de classificação de arquivos ao restante dos metadados da
Varonis na interface do DatAdvantage, o Data Classification Engine permite inteligência
acionável para governança de dados, incluindo um relatório priorizado das pastas com as
permissões mais expostas e contendo os dados mais confidenciais.

4.

INFORMAÇÕES GERAIS

4.1.

Quem pode utilizar a ARP do TJGO
A ARP do Tribunal de Justição do Estado de Goiás poderá ser aderida por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem, e respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas no Decreto nº
7.892/2013, na Lei nº 8.666/1993 e na Lei Estadual nº 17.928/2012.
A autorização para adesão a esta Ata de Registro de Preços caberá à Diretoria-Geral do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Caberá a Carbon IT, fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela adesão ou não, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas

4.2.

Gerenciamento da ARP e contatos

Os telefones para contato em horário comercial junto ao gestor e fiscais do contrato são
(62) 3216-7760 ou 3216-7777.

4.3.

Anexos desta Apresentação
Anexo I – Despacho de Homologação da ARP
Anexo II – Ata de Registro de Preços
Anexo III – Proposta Comercial
Anexo IV – Edital
Anexo V – Termo de Referência
Anexo VI – Datasheet Varonis DatAdvantage for Windows
Anexo VII – Datasheet Varonis DatAdvantage for Directory Services
Anexo VIII – Datasheet Varonis DatAlert Suite
Anexo IX – Datasheet Varonis DataPrivilege
Anexo X – Datasheet Varonis Data Classification

