Fls. ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 230-62223/2017

Rubrica___________________

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/2019/CPL/PMSL
(PROCESSO Nº 230-62223/2017/SEMAD)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 01, de 02 de fevereiro de 2018, levam ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.ºs
7.892/2013, 5.450/2005 e 8.538/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo
"MENOR PREÇO GRUPO/ITEM", mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME:
DADOS DO CERTAME
Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Objeto: Contratação de empresas especializadas para fornecimentos de soluções de network,

soluções de virtualização e serviços, solução de banco de dados e serviços, hardwares,
software, licenças para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
Esclarecimentos: Até 12/06/2019 às 18:00 hrs para o endereço lilianrs.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 13/06/2019 às 18:00 hrs para o endereço lilianrs.cpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 18/06/2019 às 14:30 hrs
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço para retirada do Edital: http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
☒AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
OBJETO:

☒SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☒POR ITEM

FORMA DE
DISPUTA:
APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

☒POR GRUPO
☐GLOBAL
☒NÃO
☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias
☒NÃO

VISITA TÉCNICA:

☐SIM

Prazo para envio da proposta/ documentação: 02 (duas) HORAS
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☐Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
☒Licitação com itens/grupos exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III da Lei
Complementar nº 123/06.
☐Licitação de Ampla Participação
Valor Estimado do Certame: R$ 1.674,821,30 (Um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil,

oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos)
DADOS PARA CONTATO
Pregoeiro: Lilian Ribeiro de Santana Goulart

e-mail: lilianrs.cpl@gmail.com

Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBSERVAÇÃO Nº 01: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
OBSERVAÇÃO Nº 02: RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ PARTICIPEM DA
SESSÃO DO CERTAME COM A DOCUMENTAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM
DE ENVIO AO PREGOEIRO, QUANDO SOLICITADO, EVITANDO A PERDA DO PRAZO PARA
ENCAMINHAMENTO.

DAS COMUNICAÇÕES DO CERTAME
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central
Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) e no quadro de
avisos e no CHAT do Comprasnet. As informações colhidas no ato da retirada do Edital no site da
CPL/PMSL serão reputadas válidas para fins de comunicação.
Recomendamos aos licitantes que realizem o cadastro e o download do Edital no site da
Central
Permanente
de
Licitação
CPL
(http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp), pois estes receberão um e-mail
automático caso seja postado qualquer aviso.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do
licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta o endereço do correio
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eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma
adequada.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem por finalidade estabelecer as diretrizes e especificações técnicas a
serem seguidas da contratação de empresas especializadas para fornecimentos de soluções
de network, soluções de virtualização e serviços, solução de banco de dados e serviços,
hardwares, software, licenças para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Administração, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I,
deste Edital.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como
válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento
da elaboração da proposta.
1.2. O critério de Julgamento será “MENOR PREÇO GRUPO/ITEM”, conforme Termo
de Referência, ANEXO I, deste Edital.
1.2.1. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma:
1.2.1.1. GRUPO 1, 2, 3 e ITENS 10 E 20 (AMPLA PARTICIPAÇÃO) –
correspondente a 100% (cem por cento) das quantidades dos itens, destinado
à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste Edital.
1.2.1.2. ITENS 14 E 18 (COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO)
– correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos
itens, destinados à participação dos interessados que atendam aos requisitos
deste Edital.
1.2.1.3. ITENS 15 e 19 (COTA RESERVADA) – correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens, destinados à participação
exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e
Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na
cota principal.
1.2.1.3. ITENS 11, 12, 13, 16, 17, 21 E 22 (COTA EXCLUSIVA) –
correspondente a 100% (cem por cento) das quantidades dos itens, destinado
à participação exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte
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– EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua
participação na cota principal.
1.2.2. Esse Pregão Eletrônico possui Itens com cota reservada (25%) e Itens
exclusivos para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP,
conforme dispõe a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu
artigo 48, incisos I e III, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto
de 2014.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. A despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à da Dotação:
Unidade Orçamentária: 18101 – SEMAD e 22103 - RESEMAD
Projeto/Atividade: 0412204062174 – Custeio e Investimento; 0412204021017 – Modernização da
Imprensa Oficial do Município; 0412204062247 – Manutenção da Imprensa Oficial e do Arquivo
Público Municipal; 0412204022330 – Manutenção do Sistema de Gestão Administrativa;
0412204022327 – Modernização do Sistema de Gestão Administrativa; 0412204051014 –
Projetos de Valorização do Servidor.
Modalidade de Despesas: 4.4.90
Fonte de Recursos: 0100 – Tesouro Municipal
2.1.A despesa com a execução do objeto desta licitação está estimada em R$ 1.674, 821, 30
(Um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta
centavos), conforme o orçamento constante do Anexo II deste Edital.

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para
sua correta utilização.
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3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou a CPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem realizadas em
seu nome.
3.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone:
0800 9782329 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
4. Não poderão participar deste Pregão:
4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.4. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua ramo de atividade compatível com
o objeto deste Pregão;
4.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
4.5.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
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;
4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.8. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos
que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto
no art. 97, da Lei n.º 8.666/93.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA
5. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
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5.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado
para o item, com no máximo 02 (duas) casa decimais após a vírgula, já considerados e
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
5.2. A 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.
5.3. A 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.
5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar,
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3.º da LC n.º 123/2006, para
fazer jus aos benefícios previstos nesta lei.
5.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema que a proposta foi elaborada de
forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 16 de setembro
de 2009.
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao
direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
7. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.1. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta,
o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG e CPF, sendo que
no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que
comprove sua legitimidade.
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7.2. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do contrato,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
8.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por
até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após
esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla
divulgação.
8.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não
se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto
aos lances ofertados, na fase própria do certame.
8.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 13, inciso
III, do Decreto n.º 5.450/2005).
9. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
10. 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.
10.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas
a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão
via sistema.
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SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
12. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
12.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do
preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances
(Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
13. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e
valor consignados no registro de cada lance.
14. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
15. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
16. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
17. 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.
17.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não
poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
18. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
19. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
20. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
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21. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
22. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a
fase de lances.
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
23. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:
23.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar
uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação,
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
23.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
23.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um
sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
23.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n.º 123/2006;
23.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
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SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
24. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado
o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
SEÇÃO X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
25. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de indicado no tópico “DADOS
DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar
Anexo” no sistema Comprasnet. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se
expressamente determinado pelo Pregoeiro.
25.1. A Proposta de Preços e seus Anexos deverão ser enviados devidamente preenchidos,
junto com a proposta cadastrada pelo sistema eletrônico, em um único arquivo, para leitura,
preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”,
“Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
25.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a
ser estabelecido pelo Pregoeiro.
25.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
25.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados:
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06,
Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
26. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto ao MENOR PREÇO
GRUPO/ITEM, bem como a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à
compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
26.1. Após a fase de lances, estando o preço acima do estimado, poderá o Pregoeiro, de
imediato, declarar o item/grupo fracassado por impossibilidade de contratação, em
conformidade com o item 26.5 do Edital.
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26.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.
26.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
26.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração.
26.5. Não serão aceitas propostas com valor unitário do item e/ou global superior ao estimado
ou com preços manifestamente inexequíveis.
26.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
27. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
28. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
29. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta
no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
30. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
31. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte
documentação complementar:
31.1. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados:
31.1.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial e
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
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31.1.1.1 Caso a empresa apresente a certidão positiva para Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá apresentar o plano de recuperação
homologado em juízo.
31.1.2. No balanço patrimonial disponível no SICAF deverá comprovar:
31.1.2.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1;
31.1.2.2. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado para a contratação, quando qualquer dos índices Liquidez
Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, for igual ou inferior a 1;
31.1.3. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em
poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente memória
de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando
fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da
seguinte forma:
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
31.1.6.1. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a
sua inabilitação.
31.2. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante forneceu ou está
fornecendo produtos da mesma natureza, compatíveis com o objeto desta licitação.
32. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido
Sistema, será obrigatória a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro,
conforme o caso, no momento da habilitação. (alterado pela Instrução Normativa n.º 5, de
18 de junho de 2012).
33. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.
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34. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 25, em arquivo único, por meio
da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na
mencionada condição.
34.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
34.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão
ser encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada na Rua
dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA,
CEP: 65071-820.
34.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
34.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de
títulos e documentos.
34.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em
cartório de títulos e documentos.
34.5. 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.
34.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
34.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação
do resultado da fase de habilitação.
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34.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante
apresentação de justificativa.
34.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior,
implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação.
35. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
36. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
37. Para este Pregão não será exigido amostra.
SEÇÃO XIII - DO RECURSO
38. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
38.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto
à licitante vencedora.
38.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
38.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso,
em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará
a correr do término do prazo da recorrente.
39. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do
processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
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40. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados
pela autoridade competente.
41. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
42. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
43. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
44. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão
de Nota de Empenho. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura
Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 99161-0441 ou (098)
99153-7871.

SEÇÃO XV - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
45. 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.
45.1. 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.
46.
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 CPL
47.
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.
48.
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.
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SEÇÃO XVII - DAS SANÇÕES
49.
A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e
demais cominações legais, nos seguintes casos:
49.1. Cometer fraude fiscal;
49.2. Apresentar documento falso;
49.3. Fizer declaração falsa;
49.4. Comportar-se de modo inidôneo;
49.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
49.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
49.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
49.8. Não mantiver a proposta.
50.
Para os fins da Subcondição 49.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
SEÇÃO XVIII - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
51.
Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”.
52.
O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
53.
Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
cabendo nova impugnação apenas do que foi alterado no Edital, ficando o restante da
matéria, não impugnada no primeiro momento, preclusa.
54.
Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”.
55.
As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
mural do Comprasnet e no site da CPL.
SEÇÃO XIX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
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56.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XX - DAS OBRIGAÇÕES
57.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXI - DO PAGAMENTO
58.
As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente
Edital.
59.
Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as
orientações da Receita Federal do Brasil.
SEÇÃO XXII - DISPOSIÇÕES FINAIS
60.
A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
60.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
60.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
61.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificação e habilitação.
62.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
62.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
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63.
Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
64.
Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
65.
Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o
texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
66.
Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência do CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
67.
Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações Pregão eletrônico”.
68.
Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante
no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer
indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as
penalidades previstas no mencionado diploma legal.
69.
Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte:
69.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
69.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das
cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
69.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXIII - DOS ANEXOS
70.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
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70.1. Anexo I - Termo de Referência;
70.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
70.3. Anexo IV - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXIV - DO FORO
71.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 04 de junho de 2019.

Lilian Ribeiro de Santana Goulart
Pregoeira
MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS
EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM
INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ VENHAM À LICITAÇÃO COM A
DOCUMENTAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM DE ENVIO O PREGOEIRO,
QUANDO SOLICITADO, EVITANDO A PERDA DO PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO.
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ANEXO I
- TERMO DE REFERÊNCIA –

Trata-se de Termo de Referência elaborado em cumprimento ao disposto no art. 7º, I, da Lei
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, o qual visa descrever
os objetos a serem contratados, detalhando a relação para compra de materiais ou contratação
para aquisição de equipamentos de informática e serviços, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICOS.

1. OBJETIVO
O presente documento tem por finalidade estabelecer as diretrizes e especificações
técnicas a serem seguidas diante da contratação de empresas especializadas para fornecimento de
solução de network, soluções de virtualização e serviços, solução de banco de dados e serviço,
hardwares, softwares e licenças para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Administração.

2. JUSTIFICATIVA
Devido ao projeto de MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO DATACENTER, fazse necessário uma solução de processamento e memória. A solução aqui apresentada, deverá
garantir resolução de problemas com a continuidade dos serviços e implementação de
contingência, como também o crescimento do uso de área de processamento e memória para os
atuais sistemas, sendo assim, imprescindível para que seja garantida a:
•

atualização da capacidade dos hardwares;

•

disponibilidade dos sistemas;

•

performance adequada às exigências dos clientes e usuários.
Então, preocupados em assegurarmos o sucesso e a continuidade dos serviços de TI

ofertados pela SEMAD, é imprescindível a aquisição de hardwares, softwares e serviços
especificados neste documento.
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3. DO OBJETO
LOTE 1 – SOLUÇÃO DE NETWORK
Nº
Item

Nome Item

Métric
Qtd.
a

1

SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000, L3, COM TECNOLOGIA
POE+, 48X 1GBE + 2X 10GBE SFP+ , PORTA STACKING

UND

4

2

2 MÓDULOS SFP DE FIBRA 1000BASELX COM
CONECTOR LC

KIT

8

LOTE 2 – SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E SERVIÇOS
Nº
Item
3

4

5

6

7

Nome Item
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VCENTER
SERVER 6 STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER INSTANCE)
SUPORTE TIPO PRODUCTION (COM GARANTIA E
ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) DO FABRICANTE, PELO
PERÍODO DE 36 MESES, PARA VMWARE VCENTER
SERVER 6 STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER INSTANCE) 24 X 7 - PARA O ITEM 1
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VSPHERE 6
WITH OPERATIONS MANAGEMENT ENTERPRISE PLUS
FOR 1 PROCESSOR
SUPORTE TIPO PRODUCTION (COM GARANTIA E
ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) DO FABRICANTE, PELO
PERÍODO DE 36 MESES, PARA VMWARE VSPHERE 6 WITH
OPERATIONS MANAGEMENT ENTERPRISE PLUS FOR 1
PROCESSOR, 24 X 7 - PARA O ITEM 3
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E
MIGRAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUALIZADO EXISTENTE
PARA A NOVA VERSÃO COM REPASSE DE
CONHECIMENTO TECNOLÓGICO - PARA OS ITENS 3 E 5

Métric
Qtd.
a
UND

1

UND

1

UND

6

UND

6

HORA
S

160

LOTE 3 – SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E SERVIÇO
Nº
Item
8

Nome item
ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION

Métric
Qtd.
a
UND

1
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9

ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION
(SUPORTE DE 1 ANO)

UND

1

ITENS - HARDWARE, SOFTWARES E LICENÇAS
Nº
Item

Nome item

Métric
Qtd.
a

SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO TIPO RACK
LICENÇA MICROSOFT WINDOWS SERVER
DATACENTER 2016 COM 16 SKU
LICENÇA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD
2016 COM 16 SKU
VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE PLUS
EDITION PARA 16 PROCESSADORES (SUPORTE 3 ANOS)

UND

2

UND

4

UND

6

UND

1

14

MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 (64 BITS)

UND

120

15

VINCULADO AO ITEM 14 (COTA RESERVADA PARA ME
E EPP) - MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 (64
BITS)

UND

40

16

MICROSOFT OFFICE 2016

UND

160

UND

50

UND

188

UND

62

PROCE
S

2

10
11
12
13

17
18

19

MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE DESKTOP
SERVICES DEVICE CAL
MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE DESKTOP
SERVICES DEVICE CAL DE ACESSO INTERNO
VINCULADO AO ITEM 18 (COTA RESERVADA PARA ME
E EPP) - MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE
DESKTOP SERVICES DEVICE CAL DE ACESSO
INTERNO

20

SQL SERVER 2017 ENTERPRISE EDITION

21

PHOTOSHOP CC

UND

5

22

INDESIGN CC

UND

5

Entende-se que a aquisição dos materiais solicitados especificamente pela marca ou
modelo seja a alternativa mais adequada para alcançar com eficiência e eficácia a satisfação do
interesse público neste caso.

Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do
CATMAT/CATSER e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.
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4. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DOS LOTES
A formação de lotes para aquisição de equipamentos de informática dar-se-á por
considerar um conjunto de componentes que necessitam uma total compatibilidade com os
equipamentos que compõem os sistemas, de modo que essa integração fosse segura e pudesse
atender às expectativas e necessidades operacionais da Rede SEMAD, em face da
interoperabilidade entre os protocolos e mecanismos de comunicações deste sistema:
LOTE 1 – SOLUÇÃO DE NETWORK
Quanto ao LOTE 1 – SOLUÇÃO DE NETWORK, a infraestrutura das redes de dados da
SEMAD necessita de total compatibilidade dos equipamentos (SWITCH e o MÓDULOS SFP),
uma vez que características técnicas como elevada capacidade de transmissão de dados e elevados
índices de robustez e de confiabilidade são assegurados quando se tem ambiente computacional
homogêneo (Um fabricante). Tal quesito confere segurança, alta disponibilidade e total
interoperabilidade entre os sistemas e a rede de informática da SEMAD. Portanto, os equipamentos
SWITCH e os MÓDULOS SFP a serem utilizados só poderiam ser da mesma marca e fabricante.
Algo mais factível de se ter ao comprar em lote.
LOTE 2 – SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E SERVIÇOS e LOTE 3 – SOLUÇÃO DE
BANCO DE DADOS E SERVIÇO
Todo o fornecimento do objeto deve ser executado por uma única empresa, uma vez que
todos os itens são do mesmo fabricante, não representando qualquer restrição ou prejuízo a ampla
concorrência, uma vez que um canal de venda que comercialize produtos VMware / ORACLE
poderá fornecer todos os itens do lote único. O agrupamento em lote único também irá favorecer
a obtenção de melhores preços em função da potencial economia de escala. E por último, como
justificativa para o não fracionamento do objeto, temos que a prestação dos serviços por várias
empresas, cada qual atribuindo responsabilidade a um particular distinto, poderá tornar improvável
a obtenção de um resultado proveitoso, podendo vir a causar prejuízos incalculáveis à
Administração Pública - SEMAD.

5. ESPECIFICAÇÕES
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LOTE 1 - SOLUÇÃO DE NETWORK

SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000, L3, COM TECNOLOGIA POE+, 48X 1GBE + 2X
10GBE SFP+, PORTA STACKING

Switch Gigabit Ethernet layer 3, 48 portas 10/100/1000 UTP + 4 slots para conector de fibra +
Suporte a IPV6 + 2x Módulos fibra ótica 1000LX (SFP) + Uplinks de 10 Gigabit Ethernet
10GBase T e SFP + 10GE + Empilhamento para até doze sistemas + densidade de rack e recursos
de comutação avançados
a. Características das portas:
a.1. 20 slots SFP com suporte à mídia de fibra ou cobre;
a.2. 48 portas de comutação 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet com detecção automática;
a.3. 4 portas combo SFP para suporte à fibra;
a.4. Módulos uplink de 10 Gigabit Ethernet;
a.5. Módulo de empilhamento de 48Gbps;
a.6. Negociação automática de velocidade, modo duplex e controle de fluxo;
a.7. MDI/MDIX automáticos;
a.8. Espelhamento de porta;
a.9. Espelhamento de porta baseado em fluxo;
a.10. Broadcast storm control.
b.

Desempenho:

b.1. Capacidade de estrutura de switch de até 184 Gb/s;
b.2. Taxa de encaminhamento de até 95 Mpps;
b.3. Até 8.000 endereços MAC;
b.4. CPU com 256MB de memória SDRAM;
b.5. 32 MB de Memória Flash.
c.

Disponibilidade:

c.1. Spanning Tree (IEEE 802.1D) e Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) com Fast Link
Support;
c.2. Múltiplas spanning trees (IEEE 802.1s);
c.3. Suporte a Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP);
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c.4. Suporte a fontes de energia externas redundantes;
c.5. Diagnóstico de cabo;
c.6. Diagnóstico de transceiver óptico.
d.

Protocolos de roteamento da Camada 3:

d.1. Rotas estáticas;
d.2. Protocolo de Informações de Roteamento (RIP) v1/v2;
d.3. Abrir menor caminho primeiro (OSPF) v1/v2/v3;
d.4. Roteamento Inter-domínio sem Nível (CIDR);
d.5. Protocolo de Mensagem de Controle de Internet (ICMP);
d.6. Protocolo de Descoberta de Roteador ICMP (IRDP);
d.7. Protocolo de Roteamento Redundante Virtual (VRRP);
d.8. Protocolo de Resolução de Endereço (ARP);
d.9. Protocolo de Gerenciamento de Grupo de Internet (IGMP) v2;
d.10. Protocolo de Roteamento Multicast de Distância-Vetor (DVMRP);
d.11. DHCP - Helper/Relay.
e.

Desempenho do roteamento da Camada 3:

e.1. Até 128 interfaces de roteamento RIP;
e.2. Até 128 interfaces de roteamento OSPF; até 128 áreas OSPF; até 128 interfaces de
roteamento por área OSPF; até 32 rotas para roteamento ECMP; até 2 next hops por ECMP;
e.3. Até 128 interfaces de roteamento VLAN;
e.4. Até 256 entradas de encaminhamento Multicast;
e.5. Até 896 entradas ARP; até 512 entradas NDP.
f.

VLAN:
f.1. Suporte de VLAN para tagging e baseado em porta conforme o IEEE 802.1Q;
f.2. Tagging de VLAN duplo (QinQ);
f.3. Suporte a até 1024 VLANs;
f.4. Suporte a VLAN dinâmica com GVRP;
f.5. Suporte a Voice VLAN.

g.

Qualidade do serviço:

g.1. Layer 2 Trusted Mode (IEEE 802.1p tagging);
g.2. Layer 3 Trusted Mode (DSCP);
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g.3. Layer 4 Trusted Mode (TCP/UDP);
g.4. Modo Avançado utilizando Políticas baseadas em fluxo das Camadas 2/3/4, incluindo
medição/limitação de taxa, marcação e garantias da largura de banda; até 1024 ACLs podem ser
usadas para identificação do fluxo de QoS através de mapas de classe;
g.5. 8 filas de prioridade por porta;
g.6. Weighted-Round-Robin (WRR) ajustável e programação rígida de filas;
g.7. Modo de serviços QoS baseado em porta;
g.8. Modo de serviços QoS baseado em fluxo.
h.

Multicast da Camada 2:

h.1. Multicast de IP estático;
h.2. Suporte a multicast dinâmico - 256 grupos de multicast baseados em snooping IGMP
Snooping IGMP para suporte a multicast por IP;
h.3. IGMP Querier;
h.4. Multicast independente de protocolo (PIM-DM, PIM-SM).
i.

Segurança:
i.1. Autenticação IEEE 802.1x based edge -- suporta acesso de host único e de múltiplos hosts,
acesso de visitante, autorização de voz e Microsoft Active Directory;
i.2. Proteção do acesso ao switch por senha;
i.3. Configurações definidas pelo usuário, habilitando ou desabilitando acesso de gerenciamento
por Web, SSH, Telnet, SSL;
i.4. Alerta e bloqueio de endereço MAC baseado em porta;
i.5. Filtragem de endereço IP para acesso de gerenciamento via Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH
e SNMP;
i.6. Autenticação remota RADIUS e TACACS+ para acesso ao gerenciamento do switch;
i.7. Suporte a até 100 listas de controle de acesso (ACLs); até 12 entradas de controle de acesso
(ACEs) por ACL;
i.8. Criptografia SSLv3 e SSHv2 para gerenciamento de tráfego no switch;
i.9. Filtragem de acesso ao gerenciamento através de perfis de acesso ao gerenciamento.

j.

Outros Recursos de Comutação:
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j.1. Agregação de link com suporte até 18 links agregados estáticos, 8 links agregados dinâmicos
por switch e até 8 portas membro por link agregado; suporte a LACP (IEEE 802.3ad), LLDPMED.
k.

Gerenciamento:

k.1. Interface de gerenciamento baseada na Web;
k.2. CLI padrão da indústria acessível via Telnet ou porta serial local;
k.3. Suporte a SNMPv1, SNMP v2c e SNMPv3;
k.4. Suporte a 4 grupos de RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos);
k.5. Transferência por TFTP de firmware e arquivos de configuração;
k.6. Imagens duplas de Firmware na placa;
k.7. Suporte a upload/download de múltiplos arquivos de configuração;
k.8. Estatísticas para monitoramento de erros e otimização de desempenho incluindo tabelas de
resumo de portas;
k.9. Suporte a gerenciamento de endereços BootP/DHCP IP;
k.10. Recursos de registro remoto no Syslog;
k.11. Sensores de temperatura para monitoramento ambiental.
l.

Chassi:
l.1. 440 x 387 x 43,2 mm (L x P x A);
l.2. 17.3” x 15.2” x 1.7”(L x P x A);
l.3. Kit para montagem em rack de 1U incluído;
l.4. Peso aproximado (sem módulos): 6.06kg, 13.4lbs;
l.5. Peso aproximado (com módulos): 6.20kg, 13.7lbs.

m. Hardware:
m.1. CPU com 256 MB de memória SDRAM;
m.2. 32 MB de Memória Flash.
n.

Suporte MIB:

n.1. RFC 1213 MIB II;
n.2. RFC 1215 Interrupções Padrão;
n.3. RFC 1286 Bridge MIB;
n.4. RFC 1442 SMIv2 (SNMPv2 MIB);
n.5. RFC 1451 Gerenciador para Gerenciador MIB;
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n.6. RFC 1492 TACACS+;
n.7. Definições de objetos gerenciados por bridges RFC 1493;
n.8. Evolução de interfaces RFC 1573;
n.9. RFC 1643 Etherlike MIB;
n.10. RFC 1757 Monitoramento Remoto de Rede (RMON) MIB;
n.11. RFC 1907 SNMP v2 MIB;
n.12. RFC 2011 Internet Protocol (IP) MIB usando SMIv2;
n.13. RFC 2012 Transmission Control Protocol (TCP) MIB usando SMIv2;
n.14. RFC 2013 User Datagram Protocol (UDP) MIB usando SMIv2;
n.15. RFC 2233 Interfaces Group usando SMIv2;
n.16. RFC 2618 RADIUS MIB;
n.17. MIB de tipos de interface tipo Ethernet RFC 2665;
n.18. Identificação RFC 2666 de Chipsets de Ethernet;
n.19. MIB RFC 2674 MIB para bridge com classes de tráfego, filtragem de multicast e extensão
de VLAN (IEEE802.1p/q MIB);
n.20. RFC 2737 ENTITY-MIB;
n.21. RFC 2819 RMON MIB;
n.22. Evolução da interface RFC 2863.
o.

Padrões Suportados:

o.1. IEEE 802.1AB;
o.2. IEEE 802.1D;
o.3. IEEE 802.1Q;
o.4. IEEE 802.1p;
o.5. IEEE 802.1w;
o.6. IEEE 802.1x;
o.7. IEEE 802.2;
o.8. IEEE 802.3;
o.9. IEEE 802.3I;
o.10. IEEE 802.3u;
o.11. IEEE 802.3x;
o.12. IEEE 802.3z;
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o.13. IEEE 802.ab;
o.14. IEEE 802.3ac;
o.15. IEEE 802.3ad;
o.16. IEEE 802.3ae;
o.17. IEEE 802.3ak.

p.

Periféricos:

p.1. Alimentação:
p.1.1. Fonte de alimentação redundante RPS-600;
p.1.2. Fonte de alimentação redundante EPS-470.
p.2. Módulos de 10 Gbit com porta dupla (até dois módulos por switch):
p.2.1. Módulo CX-4;
p.2.2. Módulo XFP;
p.2.3. Módulo 10GBase-T;
p.2.4. Módulo SFP+ opcional;
p.2.5. Módulo de empilhamento com cabo de empilhamento de 1 metro.
q. Transceptores:
q.1. Transceptor óptico SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC;
q.2. Transceptor óptico SFP de 1 Gbit, 1000BASE-LX, conector LC;
q.3. Transceptor óptico XFP de 10 Gbit, SR, conector LC;
q.4. Transceptor óptico XFP de 10 Gbit, LR, conector LC;
q.5. Transceptor óptico SFP+ de 10 Gbit, SR, conector LC;
q.6. Transceptor óptico SFP+ de 10 Gbit, LR, conector LC;
q.7. Transceptor óptico SFP+ de 10 Gbit, LRM, conector LC (lançamento no início de 2009).
r.

Especificações Ambientais:

s.1. Temperatura operacional: 0º C a 45º C;
s.2. Temperatura de armazenamento: -20º C a 70º C;
s.3. Umidade Operacional Relativa: 10% a 90% sem condensação;
s.4. Umidade de Armazenamento Relativa: 10% a 95% sem condensação.
s.

Alimentação:

t.1. 100-240 Vca, 50-60 Hz;
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t.2. Energia redundante opcional por RPS-600.
LOTE 2 – SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E SERVIÇOS

Nº Item

Nome Item

Métrica

Qtd.

3

SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VCENTER SERVER 6
STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER INSTANCE)

UND

1

4

SUPORTE TIPO PRODUCTION (COM GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE
VERSÃO) DO FABRICANTE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, PARA
VMWARE VCENTER SERVER 6 STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER
INSTANCE) - 24 X 7 - PARA O ITEM 1

UND

1

5

SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VSPHERE 6 WITH
OPERATIONS MANAGEMENT ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR

UND

6

UND

6

HORAS

160

6

7

SUPORTE TIPO PRODUCTION (COM GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE
VERSÃO) DO FABRICANTE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, PARA
VMWARE VSPHERE 6 WITH OPERATIONS MANAGEMENT
ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR, 24 X 7 - PARA O ITEM 3
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DO
AMBIENTE VIRTUALIZADO EXISTENTE PARA A NOVA VERSÃO
COM REPASSE DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO - PARA OS
ITENS 3 E 5

LOTE 3 – SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E SERVIÇO

Nº Item

Nome item

Métrica

Qtd.

8

ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION

UND

1

9

ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION (SUPORTE DE 1 ANO) UND

1

ITENS – HARDWARE, SOFTWARES E LICENÇAS

10. SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO TIPO RACK

a. Servidores com as seguintes especificações mínimas:
a.1. Geral: Projeto para utilização em rack, padrão 19’’, com 2U de altura; Abertura de gabinete,
remoção de placas e unidades de discos sem necessidade de ferramentas; sistema de refrigeração
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dotado de ventiladores redundantes e hot-plug; e No mínimo 16 (dezesseis) baias padrão hotplug para Hard Disks de 2,5” ou 3,5”. Fonte de alimentação interna e redundante (1+1) hot-plug,
suportando a configuração máxima do equipamento considerando todas as expansões de
hardware possíveis;
a.2. Processadores: No mínimo 2 (dois) processadores instalados. Um mesmo modelo de
equipamento deverá possuir índice SPECint_rate2006 auditado de, no mínimo, 901 (novecentos
e

um)

na

métrica

result

e

870

(oitocentos

e

setenta)

na

métrica

baseline

(SPECint_rate_base2006);
a.3. Memória: Possuir instalado 192 (cento e noventa e dois) GB de memória DDR4 ECC em
pentes de 32GB (6x32Gb) 2133MT/s LRDIMMs. Expansibilidade a pelo menos 768 GB em 24
(vinte e quatro) slot´s DIMM no mínimo. d) Interfaces e conectividade: O equipamento deverá
conter no mínimo: 01 (um) conector serial; 04 (quatro) interfaces 1 Gigabit Ethernet BASE-T; 2
(duas) interfaces 10 Gigabit Ethernet BASE-T; No mínimo 05 (cinco) portas USB sendo 2
frontais, 2 traseiras e 1 interna; 07 (sete) slot´s PCIe sendo no mínimo 2 (dois) PCIe X16 e 1
(um) X8; DVD-RW integrado ao chassis; e 01 (uma) interface para vídeo padrão VGA, com no
mínimo 16 (dezesseis) MB de memória;
a.4. Controladora: Suporte a discos SATA, SAS e SSDs. A controladora deverá possuir
memória cache de 1GB suportando os seguintes níveis de RAID: 0/1/5/6/10/50/60;
a.5. Unidade de armazenamento: No mínimo 12 (doze) unidades de disco rígido SAS “hot
plug” com capacidade individual de 900 (Novecentos) GB e performance de 15.000 (quinze) mil
rotações por minuto;
a.6. Gerenciamento remoto e diagnóstico: O equipamento deverá possuir controlador para
gerenciamento remoto com porta dedicada de 1Gbps oferecendo os seguintes recursos mínimos:
suporte a IMPI 2.0 e IPv6, alertas SNMP, monitoramento em tempo real, inventário e alerta para
sistemas de armazenamento e placas de rede. Deverá ser capaz de enviar alertas por e-mail,
monitoramento de energia, mídia virtual e autenticação, configuração remota; deverá
acompanhar software de gerenciamento do próprio fabricante do servidor com ferramentas de
software de gestão e consoles visando simplificar a implantação, atualização, monitoramento e
manutenção do servidor. Ter a capacidade de realizar diagnóstico de falhas com indicação através
de painel frontal indicativo textual ou Led´s, para as atividades do equipamento e subsistemas.
Recurso de notificação automática e monitoramento remoto contínuo de eventos de hardware
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pelo próprio fabricante do servidor, com a finalidade de proativamente diagnosticar falhas e
restauração rápida do sistema (apresentar comprovação do fabricante). Deverá acompanhar
software de gerenciamento de datacenter com controle de níveis físicos (fila, rack e grupo de
servidores) com políticas de redução e limitação de consumo de energia minimizando riscos
associados a eventos térmicos e energéticos;
a.7. Segurança: Sistema de trava na tampa e painel frontal do chassis, impedindo acesso aos
componentes internos; interruptor interno ativo para detectar violação do chassi; e Acompanhar
painel frontal para proteção de acesso não autorizado aos discos do servidor;
a.8. Acessórios: Acompanhar trilhos para rack padrão 19”, original do equipamento com braço
de gerenciamento e organizador de cabos; 2 (dois) cabos tipo C13 to C14, PDU, 12 AMP, 2
metros;
a.9. Homologação do equipamento nas seguintes listas de compatibilidade: O equipamento
deverá ser homologado para os seguintes Sistemas Operacionais: MS Windows 2008/2012/2016:
http://www.windowsservercatalog.com
VmwareESX

5.1:

Citrix

Xen

Server

6:

http://hcl.xensource.com/

www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

Red

Hat:

http://hardware.redhat.com; SuSE: http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp;
a.10. Suporte: O suporte deverá ser prestado pelo próprio fabricante do equipamento Possuir
suporte DDG (0800) atendendo os seguintes níveis de severidade: 1º nível: suporte básico, pelo
período mínimo de 5 (cinco) anos fornecido pela contratada no regime de 8 (oito) horas por dia,
5 (cinco) dias por semana, compreendendo visita “on site” e acesso remoto; 2º nível: suporte
profissional, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos fornecido pelo fabricante no regime de 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Os chamados telefônicos devem ser
atendidos por uma equipe especializada do próprio fabricante, em regime 24x7.
ITENS – HARDWARE, SOFTWARES E LICENÇAS
Nº
Item
10
11
12
13

Nome item
SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO TIPO RACK
LICENÇA MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER
2016 COM 16 SKU
LICENÇA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD
2016 COM 16 SKU
VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE PLUS
EDITION PARA 16 PROCESSADORES (SUPORTE 3 ANOS)

Métrica

Qtd
.

UND

2

UND

4

UND

6

UND

1

Fls. ______________________
Proc.nº 230-62223/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
14

MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 (64 BITS)

UND

120

15

VINCULADO AO ITEM 14 (COTA RESERVADA PARA ME E
EPP) - MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 (64 BITS)

UND

40

16

MICROSOFT OFFICE 2016

UND

160

UND

50

UND

188

UND

62

PROCES

2

17
18
19

MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE DESKTOP
SERVICES DEVICE CAL
MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE DESKTOP
SERVICES DEVICE CAL DE ACESSO INTERNO
VINCULADO AO ITEM 18 (COTA RESERVADA PARA ME E
EPP) - MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE DESKTOP
SERVICES DEVICE CAL DE ACESSO INTERNO

20

SQL SERVER 2017 ENTERPRISE EDITION

21

PHOTOSHOP CC

UND

5

22

INDESIGN CC

UND

5

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. LOTE 1 e ITEM 10:
a. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constante no Edital, bem como, neste Termo de
Referência, seus anexos e proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade;
c. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
d. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
f. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório;
g. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;
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h. Na composição dos preços propostos, tanto unitários como totais, deverão ser considerados
todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta licitação (fretes, seguros,
contribuições sociais e outros), responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem
vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem;
i. A Contratada está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de
até 05 (cinco) dias (art.69 da lei 8.666/93);
j. A Contratada deverá fornecer, quando da entrega do objeto contratado, documentação técnica,
em português e/ou inglês, necessária à instalação, uso, administração, controle, monitoração e
operação dos softwares do fabricante e/ou de terceiros, a ser entregue junto à solução;
k. A Contratada deverá fornecer todos os plugins, scripts e demais softwares necessários para
implementação da solução de forma a atender às necessidades da Contratante;
l. O não cumprimento rigoroso do prazo de entrega, ou entrega parcial, ou entrega de configuração
inferior à solicitada poderá implicar em rescisão do contrato a ser firmado entre a Contratante e a
Contratada.

6.2. LOTES 2 E 3 e ITENS 11 À 22:
a. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constante no Edital, bem como, neste Termo de
Referência, seus anexos e proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade;
c. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
d. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

Fls. ______________________
Proc.nº 230-62223/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
f. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório;
g. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;
h. Na composição dos preços propostos, tanto unitários como totais, deverão ser considerados
todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta licitação (fretes, seguros,
contribuições sociais e outros), responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem
vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem;
i. A Contratada está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de
até 05 (cinco) dias (art.69 da lei 8.666/93);
j. A Contratada deverá fornecer à Contratante, durante a vigência do contrato e da garantia, todas
as atualizações e sustentações;
k. A Contratada deverá fornecer, quando da entrega do objeto contratado, documentação técnica,
em português e/ou inglês, necessária à instalação, uso, administração, controle, monitoração e
operação dos softwares do fabricante e/ou de terceiros, a ser entregue junto à solução;
l. A Contratada deverá fornecer todos os plugins, scripts e demais softwares necessários para
implementação da solução de forma a atender às necessidades da Contratante;
m. O não cumprimento rigoroso do prazo de entrega, ou entrega parcial, ou entrega de
configuração inferior à solicitada poderá implicar em rescisão do contrato a ser firmado entre a
Contratante e a Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. LOTE 1 e ITEM 10:
a. A Contratante compromete-se a não ceder, emprestar, locar, transferir a terceiros, sob qualquer
pretexto, o objeto deste instrumento, assegurando sempre a necessária proteção ao sigilo do
programa ou qualquer outra forma de instrução operacional que venha a tomar conhecimento;
b. Nomear Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
c. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspeções realizadas;
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d. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à Contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
Contrato;
e. Exigir o fiel cumprimento das obrigações da Contratada;

7.2. LOTES 2 E 3 e ITENS 11 À 22:
a. A Contratante deverá noticiar a Contratada, por escrito, de imediato, tão logo tome
conhecimento do fato ou de notícia de violação dos direitos autorais ou de propriedade relativos
ao software licenciado sem o consentimento por escrito da Contratada;
b. A Contratante se compromete, por si, e por seus agentes, funcionários ou prepostos, a não
revelar, duplicar, copiar, reproduzir, autorizar ou permitir o uso por terceiros, do software
licenciado sem o consentimento por escrito da Contratada;
c. É vedado à Contratante efetuar quaisquer modificações nos softwares adquiridos, salvo com
permissão expressa da Contratada para fazê-las;
d. A Contratante compromete-se a não ceder, emprestar, locar, transferir a terceiros, sob qualquer
pretexto, o objeto deste instrumento, assegurando sempre a necessária proteção ao sigilo do
software ou qualquer outra forma de instrução operacional que venha a tomar conhecimento;
e. Nomear Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
f. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspeções realizadas;
g. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
Contrato;
h. Exigir o fiel cumprimento das obrigações da Contratada;

8.

DAS GARANTIAS

8.1. LOTE 1 e ITEM 10:
a. A garantia exigida para toda a solução de hardware será de, no mínimo 12 (Doze) meses,
contados a partir da entrega dos produtos ofertados. A garantia deve ser prestada diretamente pelo
fabricante dos equipamentos ou por sua rede de parceiros;
b. Durante todo o período de Assistência Técnica contratado o serviço de suporte deverá ser
suprido 24x7 (Vinte Quatro Horas por Dia, 7 Dias na Semana) para todo o hardware ofertado,
incluindo chamados técnicos;

Fls. ______________________
Proc.nº 230-62223/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
c. Os chamados deverão ser abertos no Licitante através do número especifico para tanto e que
deverá ser fornecido e, fazer parte integrante do contrato e fornecimento. Quando da chamada
técnica será fornecido neste momento o número, data e hora de abertura do chamado. Este será
considerado o início para contagem dos prazos estabelecidos; apresentado, inclusive substituição
de peças, partes, componentes de acessórios, sem representar qualquer ônus para a Contratante;
d. O atendimento da garantia de hardware deverá ser do tipo “on site”, ou seja, no local onde os
equipamentos estiverem instalados;
e. O tempo de solução, que compreende o tempo entre a abertura do chamado e a definitiva solução
do chamado é de 02 (dois) dias para todos os componentes de hardware deste termo.

8.2. LOTES 2 E 3 e ITENS 11 À 22:
a. O material deverá ter atualização de novas versões por um período de, no mínimo, 24 (vinte e
quatro) meses, sendo 12 (doze) meses de garantia, a contar do aceite definitivo do produto, e 12
(doze) meses de manutenção, a contar do término da garantia;
b. A Contratada deve entregar as licenças de software acompanhadas de todas as informações
necessárias para instalação, configuração e uso tais como: manuais, dicionário da base
de dados, número de registro e/ou chave, procedimentos de instalação, assim como de
eventuais acessórios que as acompanhem ou que sejam requeridos para o seu funcionamento,
sendo que essas informações poderão ser acessadas pelo site oficial do fabricante;
c. A Contratada obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer
informações,

dados,

processos,

fórmulas,

códigos,

cadastros, fluxogramas,

diagramas

lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da Contratante, aos quais
tiver acesso em decorrência da prestação de serviços relacionados ao presente Edital, ficando
terminantemente proibida de fazer uso ou revelação destes, sob qualquer justificativa.
9. DA FISCALIZAÇÃO
A execução dos serviços deverá ser acompanhada por um fiscal designado pela Administração, o
qual deverá proceder aos seguintes procedimentos:
a. Imediatamente após sua nomeação o fiscal deverá examinar o Edital de Licitação, o Termo de
Referência e o Contrato;
b. Solicitar da Contratada carta de nomeação do preposto;
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c. Autuar processo de fiscalização e pagamento, e verificar se os documentos necessários ao
acompanhamento do contrato constam do processo de fiscalização e pagamento;
d. Realizar reunião inicial com o preposto com o objetivo de tratar de ações de acompanhamento
da execução do contrato;
e. Deverá registrar as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados, devidamente assinados
pelas partes contratantes;
f. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas
aos seus superiores para adoção das medidas convenientes.

10. DAS PENALIDADES
O descumprimento das condições estabelecidas neste CONTRATO sujeitará a Contratada às
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, observado o disposto nos
parágrafos seguintes:
a. Ocorrendo atraso injustificado na realização dos serviços contratados acarretará multa de mora
no valor 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato,
por dia de atraso das obrigações cujo cumprimento seja estabelecido em dias ou em períodos a eles
correspondentes, até o 10º (décimo) dia; ou no valor 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
global atualizado do contrato, quando o atraso for superior a 10 dias;
b. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa
aceita pela Contratante, e resguardados os procedimentos legais pertinentes, a primeira poderá
sofrer as seguintes sanções:
I. Advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato;
III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
IV. Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
V. Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
c. Na hipótese da aplicação de qualquer uma das penalidades presentes nos dois subitens
anteriores, a Administração poderá proceder à rescisão do contrato;
d. No caso de não-recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da notificação para o pagamento, a importância será descontada dos pagamentos a que fizer jus a
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Contratada ou será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da
Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

11. DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência para as aquisições de hardwares, softwares e licenças do contrato
será fixado a partir da data da sua assinatura até o final do exercício financeiro.
O prazo de vigência para a prestação de serviços de suporte contratados será de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme artigo 57, II,
da Lei n.º 8.666/93.

12. DOS PREÇOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A previsão da despesa com a contratação da licitação para o LOTE 1 é de R$ 91.616,96
(noventa e um mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos).
A previsão da despesa com a contratação da licitação para o LOTE 2 é de R$ 355.246,09
(trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos).
A previsão da despesa com a contratação da licitação para o LOTE 3 é de R$ 353.299,75
(trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).
A previsão da despesa com a contratação da licitação para os ITENS – HARDWARE,
SOFTWARES E LICENÇAS é de R$ 874.658,51 (oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos
e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

A PREVISÃO DO VALOR GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DOS LOTES
E ITENS ACIMA É DE R$ 1.674.821,30 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro
mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
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Unidade Orçamentária: 18101 – SEMAD e 22103 – RESEMAD / Projeto/Atividade:
0412204062174 – Custeio e Investimento; 0412204021017 – Modernização da Imprensa
Oficial do Município; 0412204062247 – Manutenção da Imprensa Oficial e do Arquivo
Público Municipal; 0412204022330 – Manutenção do Sistema de Gestão Administrativa;
0412204022327 – Modernização do Sistema de Gestão Administrativa; 0412204051014 –
Projetos de Valorização do Servidor. / Modalidade de Despesas: 4.4.90 / Dotação
Orçamentária Disponível: R$ 250.000,00 (Ficha 61), R$ 10.000,00 (Ficha 65), R$ 100.000,00
(Ficha 197), R$ 10.000,00 (Ficha 199), R$ 976.500,00 (Ficha 201), R$ 300.000,00 (Ficha
213). / Fonte de Recursos: 0100 – Tesouro Municipal

13. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante entrega do material, acompanhado de Fatura (Nota
Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após aceite, conferência de quantidade e
qualidade dos produtos pelos encarregados.
O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária,
que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia após a entrega dos
materiais, mediante a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas e atesto da Coordenação de Bens
Patrimoniais.
Constatando-se alguma incorreção nas Notas Fiscais e/ou Faturas ou qualquer outra
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva
regularização.

14. LOCAIS DE ENTREGA
Os materiais serão recebidos por Comissão especializada a ser designada no momento da
contratação, conforme a vultuosidade do valor a ser contratado, em observância ao §8º do art. 15
da Lei nº 8.666/1993, no endereço situado à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD,
Avenida Jaime Tavares, nº. 402 Praia Grande, São Luís/MA, no horário de funcionamento das
08horas às 19horas, de segunda-feira a quinta-feira e, nas sextas-feiras, das 08horas às 14horas.

São Luís, 21 de maio de 2019.
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Diego Sodré Moreira
Coordenador de Contratos/COCT
Matrícula nº 559626-1

Oswaldo Costa Filho
Superintendente da Área de Gestão de
Contratos e Serviços/SGC
Matrícula nº 432122-2

Wesley Batista Dominices de Araujo
Superintendente da Área de Informática/SIN
Matrícula nº 387050-1

Aprovo o Termo de Referência com
base no art. 7º, §2º, I, da Lei nº 8.666/93.

Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração
SEMAD/PMSL
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)
GRUPO 1 – SOLUÇÃO DE NETWORK
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO
R$

1

SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000,
L3, COM TECNOLOGIA POE+, 48X
1GBE + 2X 10GBE SFP+ , PORTA
STACKING

UNID.

4

R$ 17.663,33

R$ 70.653,33

2

2 MÓDULOS SFP DE FIBRA
1000BASELX COM CONECTOR LC

KIT

8

R$ 2.620,45

R$ 20.963,63

TOTAL DO GRUPO 1 R$ 91.616,96

GRUPO 2 - SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E SERVIÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO
R$

3

SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO
VMWARE VCENTER SERVER 6
STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER
INSTANCE)

UNID.

1

R$ 43.937,67

R$ 43.937,67

4

SUPORTE TIPO PRODUCTION
(COM GARANTIA E ATUALIZAÇÃO
DE VERSÃO) DO FABRICANTE,
PELO PERÍODO DE 36 MESES,
PARA VMWARE VCENTER SERVER
6 STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER
INSTANCE) - 24 X 7 - PARA O ITEM
1

UNID.

1

R$ 29.435,50

R$ 29.435,50

UNID.

6

R$ 19.948,08

R$ 119.688,50

UNID.

6

R$ 11.430,74

R$ 68.584,42

5

6

SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO
VMWARE VSPHERE 6 WITH
OPERATIONS
MANAGEMENT
ENTERPRISE
PLUS
FOR
1
PROCESSOR
SUPORTE TIPO PRODUCTION
(COM GARANTIA E ATUALIZAÇÃO
DE VERSÃO) DO FABRICANTE,
PELO PERÍODO DE 36 MESES,
PARA VMWARE VSPHERE 6 WITH
OPERATIONS
MANAGEMENT
ENTERPRISE
PLUS
FOR
1
PROCESSOR, 24 X 7 - PARA O ITEM
3
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7

SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DO
AMBIENTE
VIRTUALIZADO
EXISTENTE PARA A NOVA VERSÃO
COM
REPASSE
DE
CONHECIMENTO TECNOLÓGICO PARA OS ITENS 3 E 5

HORAS

160

R$ 585,00

R$ 93.600,00

TOTAL DO GRUPO 2 R$ 355.246,09

GRUPO 3 - SOLUÇÕES DE BANCO DE DADOS E SERVIÇO
ITEM
8
9

ESPECIFICAÇÃO
ORACLE DATABASE 12C
ENTERPRISE EDITION
ORACLE DATABASE 12C
ENTERPRISE EDITION (SUPORTE
DE 1 ANO)

UND

QUANT

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO
R$

UNID.

1

R$ 180.483,10

R$ 180.483,10

UNID.

1

R$ 172.816,65

R$ 172.816,65

TOTAL DO GRUPO 3 R$ 353.299,75

ITENS - HARDWARE, SOFTWARES E LICENÇAS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

10

SERVIDOR DE
TIPO RACK

11

LICENÇA MICROSOFT WINDOWS
SERVER DATACENTER 2016 COM
16 SKU

12

13

14

15

16
17

VIRTUALIZAÇÃO

LICENÇA MICROSOFT WINDOWS
SERVER STANDARD 2016 COM 16
SKU
VEEAM BACKUP & REPLICATION
ENTERPRISE PLUS EDITION PARA
16 PROCESSADORES (SUPORTE 3
ANOS)
MICROSOFT
WINDOWS
PROFESSIONAL 10 (64 BITS)
VINCULADO AO ITEM 14 (COTA
RESERVADA PARA ME E EPP) MICROSOFT
WINDOWS
PROFESSIONAL 10 (64 BITS)
MICROSOFT OFFICE 2016
MICROSOFT WINDOWS 2016
REMOTE DESKTOP SERVICES
DEVICE CAL

UND

QUANT

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO
R$

UNID.

2

R$ 168.025,18

R$ 336.050,37

UNID.

4

R$ 3.571,07

R$ 14.284,28

UNID.

6

R$ 950,09

R$ 5.700,56

UNID.

1

R$ 17.176,67

R$ 17.176,67

UNID.

120
(75%)

R$ 683,33

R$ 81.999,60

UNID.

40
(25%)

R$ 683,33

R$ 27.333,20

UNID.

160

R$ 268,90

R$ 43.024,00

UNID.

50

R$ 569,00

R$ 28.449,83
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18

19

20
21
22

MICROSOFT WINDOWS 2016
REMOTE DESKTOP SERVICES UNID.
DEVICE CAL DE ACESSO INTERNO
VINCULADO AO ITEM 18 (COTA
RESERVADA PARA ME E EPP) MICROSOFT WINDOWS 2016 UNID.
REMOTE DESKTOP SERVICES
DEVICE CAL DE ACESSO INTERNO
SQL SERVER 2017 ENTERPRISE
PROCES.
EDITION
PHOTOSHOP CC
UNID.
INDESIGN CC
UNID.

188
(75%)

R$ 569,00

R$ 106.971,37

62
(25%)

R$ 569,00

R$ 35.277,79

2

R$ 75.453,75

R$ 150.907,50

5
5

R$ 2.711,33
R$ 13.556,67
R$ 2.785,33
R$ 13.926,67
TOTAL DOS ITENS R$ 874.658,51

VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO (GRUPO 1 + GRUPO 2 + GRUPO 3 + ITENS)

R$ 1.674.821,30
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 62223/2017.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE NETWORK,
SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E SERVIÇOS,
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E SERVIÇO,
HARDWARE, SOFTWARES E LICENÇAS PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o Município
de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.307.102/0001-30, situada à Avenida Jaime
Tavares, nº 402, Praia Grande, Centro, CEP 65.010-380, nesta cidade de São Luís, Capital do
Estado do Maranhão, neste ato representada por sua titular Sra. MITTYZ FABÍOLA
CARNEIRO RODRIGUES, brasileira, casada, administradora, residente nesta Capital, CI nº.
336857520075 SSP/MA e CPF nº 522. 699. 303-04, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ______________, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _____________, com sede à ___________________, na
cidade de ___________ - CEP _________, neste ato representado na forma de seu Ato
Constitutivo, pelo Sr. ____________________________, (qualificação), portador do CPF N°
____________ e RG nº ______________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, e suas
alterações, o Decreto Municipal nº 28.970, de 10 de fevereiro de 2006, a legislação que rege a
espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Contratação de empresas especializadas para fornecimento de solução de network, soluções de
virtualização e serviços, solução de banco de dados e serviço, hardware, softwares e licenças para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1 Os materiais serão recebidos por Comissão especializada a ser designada no momento da
contratação, conforme a vultuosidade do valor a ser contratado, em observância ao §8º do art. 15
da Lei nº 8.666/1993, no endereço situado à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD,
Avenida Jaime Tavares, nº. 402, Praia Grande, São Luís/MA, no horário de funcionamento das
08horas às 19horas, de segunda-feira a quinta-feira e, nas sextas-feiras, das 08horas às 14horas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

A previsão da despesa com a contratação da licitação para o LOTE 1 é de
XXXXXXXXXXXXX.
A previsão da despesa com a contratação da licitação para o LOTE 2 é de
XXXXXXXXXXXXX.
A previsão da despesa com a contratação da licitação para o LOTE 3 é de
XXXXXXXXXXXXX.
A previsão da despesa com a contratação da licitação para os ITENS – HARDWARE,
SOFTWARES E LICENÇAS é de XXXXXXXXXXXXX.
A PREVISÃO DO VALOR GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DOS LOTES
E ITENS ACIMA É DE XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 18101 – SEMAD e 22103 - RESEMAD
Projeto/Atividade: 0412204062174 – Custeio e Investimento; 0412204021017 – Modernização da
Imprensa Oficial do Município; 0412204062247 – Manutenção da Imprensa Oficial e do Arquivo
Público Municipal; 0412204022330 – Manutenção do Sistema de Gestão Administrativa;
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0412204022327 – Modernização do Sistema de Gestão Administrativa; 0412204051014 –
Projetos de Valorização do Servidor.
Modalidade de Despesas: 4.4.90
Dotação Orçamentária Disponível: R$ 250.000,00 (Ficha 61), R$ 10.000,00 (Ficha 65), R$
100.000,00 (Ficha 197), R$ 10.000,00 (Ficha 199), R$ 976.500,00 (Ficha 201), R$ 300.000,00
(Ficha 213).
Fonte de Recursos: 0100 – Tesouro Municipal
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado mediante entrega do material, acompanhado de Fatura (Nota
Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após aceite, conferência de quantidade e
qualidade dos produtos pelos encarregados.
5.2 O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária, que
deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia após a entrega dos materiais,
mediante a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas e atesto da Coordenação de Bens
Patrimoniais.
5.3 Constatando-se alguma incorreção nas Notas Fiscais e/ou Faturas ou qualquer outra
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva
regularização.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 O atraso injustificado na entrega dos objetos deste contrato acarretará multa de mora no valor
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, por dia de
atraso das obrigações cujo cumprimento seja estabelecido em dias ou em períodos a eles
correspondentes, até o 10º (décimo) dia; ou no valor 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
global atualizado do contrato, quando o atraso for superior a 10 dias.
6.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes,
poderá acarretar as seguintes sanções:
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a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
e) Na hipótese da aplicação de qualquer uma das penalidades presentes nos dois subitens
anteriores, a Administração poderá proceder à rescisão do contrato.
6.3 No caso de não-recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da notificação para o pagamento, a importância será descontada dos pagamentos a que fizer jus a
CONTRATADA ou será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art.
87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses
dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 LOTE 1 E ITEM 10:
a. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constante no Edital, bem como, neste Termo de
Referência, seus anexos e proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade;
c. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
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d. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
f. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório;
g. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;
h. Na composição dos preços propostos, tanto unitários como totais, deverão ser considerados
todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta licitação (fretes, seguros,
contribuições sociais e outros), responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem
vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem;
i. A Contratada está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de
até 05 (cinco) dias (art.69 da lei 8.666/93);
j. A Contratada deverá fornecer, quando da entrega do objeto contratado, documentação técnica,
em português e/ou inglês, necessária à instalação, uso, administração, controle, monitoração e
operação dos softwares do fabricante e/ou de terceiros, a ser entregue junto à solução;
k. A Contratada deverá fornecer todos os plugins, scripts e demais softwares necessários para
implementação da solução de forma a atender às necessidades da Contratante;
l. O não cumprimento rigoroso do prazo de entrega, ou entrega parcial, ou entrega de configuração
inferior à solicitada poderá implicar em rescisão do contrato a ser firmado entre a Contratante e a
Contratada.

8.2 LOTES 2 E 3 e ITENS 11 À 22:
a. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constante no Edital, bem como, neste Termo de
Referência, seus anexos e proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade;
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c. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
d. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
f. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório;
g. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;
h. Na composição dos preços propostos, tanto unitários como totais, deverão ser considerados
todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta licitação (fretes, seguros,
contribuições sociais e outros), responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem
vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem;
i. A Contratada está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de
até 05 (cinco) dias (art.69 da lei 8.666/93);
j. A Contratada deverá fornecer à Contratante, durante a vigência do contrato e da garantia, todas
as atualizações e sustentações;
k. A Contratada deverá fornecer, quando da entrega do objeto contratado, documentação técnica,
em português e/ou inglês, necessária à instalação, uso, administração, controle, monitoração e
operação dos softwares do fabricante e/ou de terceiros, a ser entregue junto à solução;
l. A Contratada deverá fornecer todos os plugins, scripts e demais softwares necessários para
implementação da solução de forma a atender às necessidades da Contratante;
m. O não cumprimento rigoroso do prazo de entrega, ou entrega parcial, ou entrega de
configuração inferior à solicitada poderá implicar em rescisão do contrato a ser firmado entre a
Contratante e a Contratada.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 LOTE 1 E ITEM 10:
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a. A Contratante compromete-se a não ceder, emprestar, locar, transferir a terceiros, sob qualquer
pretexto, o objeto deste instrumento, assegurando sempre a necessária proteção ao sigilo do
programa ou qualquer outra forma de instrução operacional que venha a tomar conhecimento;
b. Nomear Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
c. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspeções realizadas;
d. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à Contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
Contrato;
e. Exigir o fiel cumprimento das obrigações da Contratada.

9.2 LOTES 2 E 3 e ITENS 11 À 22:
a. A Contratante deverá noticiar a Contratada, por escrito, de imediato, tão logo tome
conhecimento do fato ou de notícia de violação dos direitos autorais ou de propriedade relativos
ao software licenciado sem o consentimento por escrito da Contratada;
b. A Contratante se compromete, por si, e por seus agentes, funcionários ou prepostos, a não
revelar, duplicar, copiar, reproduzir, autorizar ou permitir o uso por terceiros, do software
licenciado sem o consentimento por escrito da Contratada;
c. É vedado à Contratante efetuar quaisquer modificações nos softwares adquiridos, salvo com
permissão expressa da Contratada para fazê-las;
d. A Contratante compromete-se a não ceder, emprestar, locar, transferir a terceiros, sob qualquer
pretexto, o objeto deste instrumento, assegurando sempre a necessária proteção ao sigilo do
software ou qualquer outra forma de instrução operacional que venha a tomar conhecimento;
e. Nomear Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
f. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspeções realizadas;
g. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
Contrato;
h. Exigir o fiel cumprimento das obrigações da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
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10.1 A execução dos serviços deverá ser acompanhada por um fiscal designado pela
Administração, o qual deverá proceder aos seguintes procedimentos:
a) Imediatamente após sua nomeação o fiscal deverá examinar o Edital de Licitação, se houver,
o Termo de Referência, e o Contrato;
b) Solicitar da contratada carta de nomeação do preposto;
c) Autuar processo de fiscalização e pagamento, e verificar se os documentos necessários ao
acompanhamento do contrato constam do processo de fiscalização e pagamento;
d) Realizar reunião inicial com o preposto com o objetivo de tratar de ações de
acompanhamento da execução do contrato;
e) Deverá registrar em livro apropriado as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos
observados, devidamente assinadas pelas partes contratantes;
f) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas
aos seus superiores para adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

11.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

12.1 O prazo de vigência para as aquisições de hardwares, softwares e licenças do contrato será
fixado a partir da data da sua assinatura até o final do exercício financeiro.

12.2 O prazo de vigência para a prestação de serviços de suporte contratados será de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme artigo 57, II,
da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
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13.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro
do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

14.1 Fazem parte integrante deste CONTRATO os seguintes documentos: Edital do Pregão,
Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São Luís (MA), ___ de ________________ de 2019.

______________________________
Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

___________________________
Sócio-proprietário

TESTEMUNHAS:
1. ____________________________
CPF:

2.____________________________
CPF:
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ANEXO I DA MINUTA DO CONTRATO
LOTE 1 – SOLUÇÃO DE NETWORK
Nº
Item

Nome Item

Métric
Qtd.
a

1

SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000, L3, COM TECNOLOGIA
POE+, 48X 1GBE + 2X 10GBE SFP+ , PORTA STACKING

UND

4

2

2 MÓDULOS SFP DE FIBRA 1000BASELX COM
CONECTOR LC

KIT

8

LOTE 2 – SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO E SERVIÇOS
Nº
Item
3

4

5

6

7

Nome Item
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VCENTER
SERVER 6 STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER INSTANCE)
SUPORTE TIPO PRODUCTION (COM GARANTIA E
ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) DO FABRICANTE, PELO
PERÍODO DE 36 MESES, PARA VMWARE VCENTER
SERVER 6 STANDARD FOR VSPHERE 6 (PER INSTANCE) 24 X 7 - PARA O ITEM 1
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VSPHERE 6
WITH OPERATIONS MANAGEMENT ENTERPRISE PLUS
FOR 1 PROCESSOR
SUPORTE TIPO PRODUCTION (COM GARANTIA E
ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) DO FABRICANTE, PELO
PERÍODO DE 36 MESES, PARA VMWARE VSPHERE 6 WITH
OPERATIONS MANAGEMENT ENTERPRISE PLUS FOR 1
PROCESSOR, 24 X 7 - PARA O ITEM 3
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E
MIGRAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUALIZADO EXISTENTE
PARA A NOVA VERSÃO COM REPASSE DE
CONHECIMENTO TECNOLÓGICO - PARA OS ITENS 3 E 5

Métric
Qtd.
a
UND

1

UND

1

UND

6

UND

6

HORA
S

160

LOTE 3 – SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E SERVIÇO
Nº
Item

Nome item

Métric
Qtd.
a
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8
9

ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION
ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION
(SUPORTE DE 1 ANO)

UND

1

UND

1

ITENS - HARDWARE, SOFTWARES E LICENÇAS
Nº
Item

Nome item

Métric
Qtd.
a

SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO TIPO RACK
LICENÇA MICROSOFT WINDOWS SERVER
DATACENTER 2016 COM 16 SKU
LICENÇA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD
2016 COM 16 SKU
VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE PLUS
EDITION PARA 16 PROCESSADORES (SUPORTE 3 ANOS)

UND

2

UND

4

UND

6

UND

1

14

MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 (64 BITS)

UND

120

15

VINCULADO AO ITEM 14 (COTA RESERVADA PARA ME
E EPP) - MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 (64
BITS)

UND

40

16

MICROSOFT OFFICE 2016

UND

160

UND

50

UND

188

UND

62

PROCE
S

2

10
11
12
13

17
18

19

MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE DESKTOP
SERVICES DEVICE CAL
MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE DESKTOP
SERVICES DEVICE CAL DE ACESSO INTERNO
VINCULADO AO ITEM 18 (COTA RESERVADA PARA ME
E EPP) - MICROSOFT WINDOWS 2016 REMOTE
DESKTOP SERVICES DEVICE CAL DE ACESSO
INTERNO

20

SQL SERVER 2017 ENTERPRISE EDITION

21

PHOTOSHOP CC

UND

5

22

INDESIGN CC

UND

5

