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PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 023/2019

PROCESSO N.° 052/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

No sentido de estabelecer melhor comunicação com seus licitantes, bem como dinamizar
eventuais  esclarecimentos,  retificações  ou  quaisquer  outras  informações  adicionais,  o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul  solicita a todos aqueles
que tenham obtido o edital por meio da Internet e tenham interesse na participação do
certame que, OBRIGATORIAMENTE, forneçam as informações abaixo e as enviem para o
Serviço de Suprimento, através do e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

A não remessa do recibo exime o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e
Litoral Sul da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos,  ainda,  consultas  à  página,  www.consaude.org.br,  para  verificação  de
eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________

CNPJ. N.°: _____________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________

CIDADE: ____________________ ESTADO: _______ FONE: ____________________

PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 023/2019
PROCESSO N°: 052/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/09/2019
HORÁRIO: 09:00 HORAS
LOCAL: SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE
ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE, 508 - CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP.

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e
Litoral Sul, Senhor JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM, no uso de suas atribuições legais, torna
público  que  se  acha  aberta,  nesta  unidade,  licitação  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma
PRESENCIAL,  tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002, Portaria nº 045 do CONSAÚDE, de 19 de maio de 2.008, e Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto
de 2014,  aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
Anexos, que dele fazem parte integrante.

A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço:
SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE, À RUA PEDRO BONNE, 508 – CENTRO,
PARIQUERA-AÇU/SP, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação e a declaração de
pleno  atendimento  aos  requisitos  de  habilitação  serão  recebidos  no  endereço  acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa total, orçada em R$ 469.563,40
(quatrocentos  e  sessenta  e  nove  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  três  reais  e  quarenta
centavos),  onerar  a  Função  Programática:  04.122.0041.2001,  Natureza  da  Despesa:
44.90.52, Fonte de recurso: Tesouro.

I - DO OBJETO

1  -  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  aquisição  de  equipamentos  e  acessórios  de
informática, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus
Anexos.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

2 - Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:

a) Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale d o Ribeira e Litoral Sul, nos termos do artigo 87,
inciso III da Lei nº 8.666/93, assim também, nos termos do Art. 7 da Lei 10.520/2002; 
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b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre
si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo;

d) Estrangeiras que não funcionem no País; 

e)  Cooperativas,  nos  termos  do  Decreto  Estadual  nº  55.938,  de  21  de  junho  de  2010,
atualizado pelo Decreto nº 57.159, de 21 de julho de 2011.

1.1 - As alíneas “a” e “b” do subitem 2 encontram amparo na SÚMULA Nº 51 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo
87,  IV  da  Lei  nº  8.666/93)  tem seus  efeitos  jurídicos  estendidos  a  todos  os  órgãos  da
Administração Pública,  ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar  e
contratar (artigo 87, III  da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei  nº 10.520/02),  a medida
repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador. 

III - DO CREDENCIAMENTO

1 -  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades simples,
o  ato  constitutivo  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas,  no  qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura.

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com firma
reconhecida  do  qual  constem  poderes  específicos  para  formular  lances,  negociar  preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea
"a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante credenciado,  além de documento oficial  de identificação que contenha
foto, deverá apresentar a carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo
II, com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre poderes
para tanto.

d)  O  representante  (legal  ou  procurador)  da  empresa  interessada  deverá  identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto.

e)  O  licitante  que  não  pretenda  credenciar  representante  para  praticar  atos  presenciais,
poderá  encaminhar  os  envelopes  “Proposta”  e  “Documentação”,  e  em terceiro  envelope,
devidamente identificado (ou avulsos), a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação  (anexo  III), acompanhada,  preferencialmente,  das  Informações  para
Credenciamento  (anexo XII), da Declaração de ME/EPP  (anexo VI), (se for o caso), da
procuração  mencionada  na alínea  “b”,  (se  for  o  caso),  e  do  correspondente  documento,
dentre os indicados na alínea “a”, por CORREIO ou diretamente no Serviço de Suprimento,
localizado na Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP – CEP: 11.930-000, até o
prazo e atendidas as condições estabelecidas neste edital.
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d.1)  O  licitante  que  não  contar  com  representante presente  na  sessão  ou,  ainda  que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de
declarar  a  intenção  de  interpor  ou  de  renunciar  ao  direito  de  interpor  recurso,  ficando
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

1.1. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do item VII deste
Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no
documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste
item III.

1.2. É facultada a apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, alterada
pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, que deverá ser feita de acordo com o
modelo  estabelecido  no  Anexo  VI  deste  Edital  e  apresentada  fora  dos  envelopes  nº  1
(proposta) e nº 2 (habilitação).

1.3. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

2 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá apresentar apenas 1 (uma) credenciada.

3 - Na hipótese de não haver credenciamento, a licitante ficará impedida de participar da fase
de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou
mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4 - Encerrado o prazo pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
representantes retardatários. 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO,  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo III do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2,
acompanhada, preferencialmente, do Anexo XII – Informações para Credenciamento.

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em  02  (dois)  envelopes  fechados  e  indevassáveis,  contendo  em  sua  parte  externa,  os
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019
PROCESSO Nº 052/2019
NOME DA PROPONENTE:

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019
PROCESSO Nº 052/2019
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NOME DA PROPONENTE:

3 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas
de uso  corrente,  com suas  páginas  numeradas  sequencialmente,  sem rasuras,  emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador, juntando-se cópia da procuração. 

4  -  Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  ser  apresentados  em original,  por
qualquer  processo de cópia  autenticada por  tabelião  de notas  ou cópia  acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

4.1 - Os documentos de habilitação eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão
ser  entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  tradutor
juramentado.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A proposta deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme modelo –  anexo VII
deste Edital, em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via datilografada ou impressa por
computador, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
e conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:

a)  Nome  da  proponente,  endereço,  telefone,  e-mail,  CNPJ  ou  CPF,  conforme  o  caso,  e
inscrição estadual/municipal;

b) Número do Processo e do Pregão; 

c) Preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo e preço unitário
também por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do
lucro,  todas  as  despesas  e  custos,  como por  exemplo:  transportes,  tributos  de  qualquer
natureza e  todas  as despesas,  diretas  ou indiretas,  relacionadas  com o fornecimento  do
objeto da presente licitação;

f) Indicação da marca, modelo/referência e procedência dos itens ofertados; 

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

e) Prazo para entrega dos Equipamentos e Acessórios: Em até 50 (cinquenta) dias;

g) Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os
custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro; 

h)  Declaração  impressa  na  proposta  de  que  os  produtos  ofertados  atendem  todas  as
especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I deste edital; 

i) Deverão ser entregues, juntamente com a proposta, prospectos, manuais, catálogos ou
qualquer  outra  documentação  técnica  do(s)  fabricante(s)  ou fornecedor(es)  dos  produtos
ofertados; 
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1 - Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste Edital. 

2 - Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante
apresentar proposta somente para o(s) item(ns) de seu interesse. 

3 – Caso o prazo de que trata a alíneas “d”, do item V, não conste da proposta, o mesmo
será considerado como aceito para efeito de julgamento.

4 – A garantia e o suporte técnico estão fixados nas especificações dos itens constantes no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo contados a partir da data de emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - O Envelope nº 2 – Habilitação, deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de
identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

c)  Documentos  de  eleição  ou  designação  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de
sociedade empresária;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto deste certame;

c) Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos  ou  Certidão  Conjunta  Positiva  com Efeitos  de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, (inclusive as contribuições
sociais), expedida pela Secretaria da Receita Federal;

d) Certidões de regularidade de débito com as Fazendas Estadual da sede ou do domicílio do
licitante; 

Rubrica 1ª …………………………….…………. 2ª……………………………………………..Visto do Jurídico .......………….…..............…  6

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



       

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Tra-
balhistas com Efeitos de Negativa.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão  negativa  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  expedida  pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentado o
comprovante  da  homologação/deferimento  pelo  juiz  competente  do  plano  de  recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.

1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) DECLARAÇÃO da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo estabelecido no anexo IV deste Edital;

b)  DECLARAÇÃO da licitante,  elaborada em papel  timbrado,  subscrita  pelo  representante
legal,  assegurando  a  inexistência  de  impedimento  legal  para  licitar  ou  contratar  com a
Administração, de acordo com o Anexo V deste Edital;

c) Para licitantes que ofertarem propostas para o item 8 - (SERVIDOR TIPO I):

c.1) DECLARAÇÃO da licitante, de acordo com o modelo Anexo XIII deste Edital, elaborada
em papel timbrado, subscrita pelo representante legal, assegurando que reúne condições
de apresentar, no ato da assinatura do contrato:

c.1.1)  As  comprovações  de  conformidades  mencionadas  no  subitem  4.2  –
CERTIFICADOS; e

c.1.2)  DECLARAÇÃO do  fabricante  informando  que  a  garantia  será  prestada  pelo
mesmo ou por sua rede de assistência técnica autorizada;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: DECLARAÇÃO da licitante, elaborada
em papel timbrado e subscrita por representante legal da licitante, atestando que está ciente
de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação
do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional
responsável  pela  condução  do  processo  e,  ainda,  declaração,  relatório  ou  documento
equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de
recuperação judicial;

e)  para  o  caso  de  empresas  em  recuperação extrajudicial:  DECLARAÇÃO da  licitante,
elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal da licitante, atestando que
está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
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2.1  -  Na  hipótese  de  não  constar  prazo  de  validade  nas  certidões  apresentadas,  a
Administração  aceitará  como  válidas  as  expedidas  até  90  (noventa)  dias  imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.

2.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e, se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

2.3.1 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta  licitação,  execute  o  futuro  contrato,  deverá  apresentar  toda  documentação  de
habilitação de ambos os estabelecimentos. 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão apresentados os documentos
indicados do item III do Edital.

2  -  Após  o  credenciamento,  as  licitantes  entregarão  ao  Pregoeiro  a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no  Anexo III do
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

c)  que  apresentem  preços  unitários  ou  total  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,
incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado;

3.1 – A comparação dos preços,  para efeito  de seleção das propostas para a etapa dos
lances, será efetuada após equalização dos preços.

3.2 – Para realização dos cálculos serão utilizadas duas casas decimais.

3.3 – No resultado final obtido, ou seja, no valor encontrado para efeito de comparação, será
desprezada a terceira casa decimal.

3.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros.

4  -  As  propostas  não  desclassificadas  serão  selecionadas  para  a  etapa  de  lances,  com
observância dos seguintes critérios:

Rubrica 1ª …………………………….…………. 2ª……………………………………………..Visto do Jurídico .......………….…..............…  8

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



       

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
No  caso  de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,
independentemente do número de licitantes.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.1 -  A licitante  sorteada em primeiro lugar  poderá escolher a posição na ordenação de
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.

6  -  Os  lances  deverão  ser  formulados  em valores  distintos  e  decrescentes,  inferiores  à
proposta  de menor preço, observada a redução mínima entre  os lances de  1% (um por
cento), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação da redução mínima entre os
lances incidirá sobre o preço unitário do item.

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances. 

8  -  Encerrada  a  etapa  de  lances,  serão  classificadas  as  propostas  selecionadas  e  não
selecionadas  para  essa  etapa,  na  ordem crescente  de  valores,  considerando-se,  para  as
selecionadas,  o  último preço ofertado.  Com base nessa classificação,  será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas
as seguintes regras:

8.1  -  O  pregoeiro  convocará  a(s)  microempresa(s)  ou  empresa(s)  de  pequeno  porte,
detentora(s) da(s) proposta(s) de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou
superiores  até  5% (cinco  por  cento)  ao  valor  da  proposta  melhor  classificada,  para  que
apresente(m) preço(s) inferior(es) ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 8.1.

8.2 - Não havendo a apresentação de novo(s) preço(s), inferior(es) ao preço da proposta
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de  classificação,  as  demais  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  cujos
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.

8.3  -  Caso a  detentora  da  melhor  oferta,  de  acordo com a classificação  de  que  trata  o
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito
de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata
o subitem 8, com vistas à redução do preço.
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10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.

10.1 -  A  aceitabilidade  de preços  será aferida  a partir  dos valores de mercado  vigentes
apurados mediante pesquisa realizada por este consórcio, juntada aos autos; 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.

12 -  Eventuais  falhas,  omissões ou outras irregularidades  nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:

 substituição e apresentação de documentos, ou 
 verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, se possível.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos respectivos.

12.2 -  A Administração não se responsabilizará pela eventual  indisponibilidade dos meios
eletrônicos de verificação.

12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida
comprovação de regularidade fiscal,  mas será obrigatória a apresentação dos documentos
indicados no subitem 1.2, alíneas ”c”, ”d”, ”e” e ”f” do item VI deste Edital, ainda que os
mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

12.3.1  -  A  licitante  habilitada  nas  condições  do  subitem  12.3  deste  item  VII  deverá
comprovar  sua  regularidade  fiscal,  sob  pena  de  decadência  do  direito  à  assinatura  do
contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis.

12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a
licitante  for  declarada vencedora do certame, prorrogável  por igual  período, a critério da
Administração.

13  -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  ou  se  a  licitante  desatender  as  exigências  para  a
habilitação, o  Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  oferta  aceitável  cujo  autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

14 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer  diligências  julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo
os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.

15 - Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nºs 1 e 2 no mesmo dia e/ou se
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro poderá interromper
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a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em Ata os motivos da
interrupção e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

1  -  No  final  da  sessão,  a  licitante  que  quiser  recorrer  deverá  manifestar  imediata  e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação
de  memoriais,  ficando  as  demais  licitantes  desde  logo  intimadas  para  apresentar
contrarrazões em igual  número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

4 -  Decididos  os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,  a  autoridade
competente  adjudicará  o  objeto  do  certame  à  licitante  vencedora  e  homologará  o
procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

6 - A adjudicação será considerando-se o menor preço por item.

IX  -  DOS  PRAZOS,  DAS  CONDIÇÕES  E  LOCAL  DE  ENTREGA  DO  OBJETO  DA
LICITAÇÃO

1 -  O  objeto  desta  licitação  deverá  ser  entregue  em até  50 (cinquenta)  dias corridos,
contados da assinatura do contrato.

2  -  A  entrega  do  objeto  desta  licitação  deverá  ser  feita  no  Serviço  de  Informática,  do
CONSAÚDE, na Rua dos Expedicionários, 140 - Centro, Pariquera-Açu/SP, Cep: 11.930-000,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

X – DO PAGAMENTO

1 - O pagamento será realizado em conformidade com o previsto na Cláusula Quarta da
minuta de contrato, anexo VIII do Edital.

XI - DA CONTRATAÇÃO

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, (Anexo VIII), a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias
úteis  contados  da  data  da  convocação,  podendo  ser  prorrogado  uma  vez  por  igual
período a critério deste Consórcio, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária  perante  o  Sistema  de  Seguridade  Social  (INSS),  o  Fundo  de  Garantia  por
Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e  a  Fazenda  Nacional,  estiverem com os  prazos  de  validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil  de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária
será  notificada  para,  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  comprovar  a  sua  situação  de
regularidade de que trata o subitem 1.1 do item XI, mediante a apresentação das certidões
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

1.3 - Constituem também condições para a celebração da contratação:

a) Somente para a adjudicatária do item 8 (  SERVIDOR TIPO I): 

a.1)  Entrega  das  comprovações  de  conformidades  mencionadas  no  subitem  4.2  –
CERTIFICADOS.

a.2) Entrega da DECLARAÇÃO do fabricante informando que a garantia será prestada pelo
mesmo ou por sua rede de assistência técnica autorizada;

2  -  Quando  a  Adjudicatária  deixar  de  comprovar  a  regularidade  fiscal,  nos  moldes  dos
subitens 12.3.1 e 12.3.2, do item VII ou, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XI, ou se
recusar  a  assinar  o  contrato,  serão  convocadas  as  demais  licitantes  classificadas  para
participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

2.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da
divulgação do aviso.

2.2 -  A divulgação  do aviso  ocorrerá por  publicação  na Imprensa Oficial  do Consórcio  e
endereço eletrônico: www.consaude.org.br .

2.3  -  Na sessão,  respeitada a ordem de classificação,  observar-se-ão as disposições  dos
subitens 9 a 14, do item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório.

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração  que praticarem quaisquer atos
previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal
nº 8666/93, conforme o caso, ficarão sujeitos às seguintes penalidades, que serão aplicadas
mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

1.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

1.2 – Advertência; 

1.3  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; e

1.4 - As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com
as  multas  previstas  na  Resolução  nº.  5/93,  de  1º  de  setembro  de  1993 (alterada  pela
Resolução nº. 03/08), do Tribunal  de Contas do Estado de São Paulo,  (anexo IX deste
Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010,
(anexo X deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL

1 - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa,  respeitada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  os  licitantes  e  desde  que  não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas, a serem assinadas
pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.
3  -  Todos  os  documentos  de  habilitação  cujos  envelopes  foram abertos  na  sessão  e  as
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 - O resultado do presente certame será divulgado na imprensa Oficial do CONSAÚDE, e no
endereço eletrônico: www.consaude.org.br .
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na
Imprensa Oficial do CONSAÚDE e no endereço eletrônico: www.consaude.org.br .

6 -  Os envelopes contendo os documentos de habilitação  dos demais  licitantes  ficarão à
disposição para retirada no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, durante 15 (quinze) dias
após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.

7 - Até 2 (dois)  dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou impugnar  o  ato  convocatório  do
Pregão.

7.1 - As impugnações deverão ser protocoladas até 02 (dois) dias úteis anteriores a data
fixada  para  recebimento  das  propostas,  no  PROTOCOLO  do  Serviço  de  Suprimento  do
CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP, no horário das 09:00 às
17:00 horas.

7.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia
útil, anterior a data fixada para recebimento das propostas.

7.3  -  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a
realização do certame.
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8 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

9 -  O valor da despesa onerará deverá onerar a Função Programática: 04.122.0041.2001,
Natureza da Despesa: 44.90.52, Fonte de recurso: Tesouro.

10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

11 - Integram o presente Edital:

Anexo I  - Termo de Referência;
Anexo II  - Modelo de Procuração para Credenciamento;
Anexo III  - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV  - Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;
Anexo  V  -  Modelo  de  Declaração  de  inexistência  de  fato  impeditivo  à  participação  em
licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas;
Anexo VI   - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VII   - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo VIII - Minuta de Contrato;
Anexo IX – Cópia  da Resolução nº 05/93 – TCESP (alterada pela Resolução nº 03/08 –
mencionada no edital;
Anexo X – Cópia da Portaria nº 008/10, de 08/03/2010 – (mencionada no edital);
Anexo XI – Termo de ciência e notificação;
Anexo XII – Informações para Credenciamento;
Anexo XIII – Declaração de Garantia e Certificações ref. ao item 8. -(Servidor). 

12 -   Para  dirimir  quaisquer  questões decorrentes  da  licitação,  não resolvidas  na esfera
administrativa,  será competente o foro da Comarca de Jacupiranga pela Vara Distrital  de
Pariquera-Açu/SP.

Pariquera-Açu, 28 de Agosto de 2019.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM: 1

Quantidade: 4 Unidade: CX C/300M

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 549,00 Total: R$ 2.196,00

Descrição: Cabo de Rede CAT.5E Multilan U/UTP 24AWG x 4P, Cor Azul 568 A – QTD. 04 caixas
com 300 metros cada

ITEM: 2

Quantidade: 400 Unidade: UNID. 

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 1,68 Total: R$ 672,00

Descrição:  Conector  Fêmea  Multilan  Cat.  5E  compatível  com  o  padrão  568  A  e  568  B,
compatível com o Patch Panel do item 6 – QTD. 400

ITEM: 3

Quantidade: 10 Unidade: UN. 

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 1.469,21 Total: R$ 14.692,10

Descrição: Impressoras Térmicas para o HRLB, com garantia pelo período de 36 (trinta e seis)
meses,  visando  trocar  equipamentos  obsoletos  e  apoiar  as  atividades  administrativas  e
operacionais, da Empresa.

Requisitos:

Esta  especificação  destina-se  exclusivamente  a  10  (dez)  Impressoras  Térmicas.  Todos  os
produtos ofertados deverão ser novos, sem uso e constar da linha de produção do fabricante,
sem data de descontinuidade definida na época da realização da licitação;

Características Técnicas:

Gerais:

* Transferência térmica e térmica direta
* Velocidade real de impressão superior a 3 polegadas por segundo
* Resolução de 203 DPI (8 pontos por milímetro)
* Largura da impressão máxima de 4,16 polegadas (105 milímetros)
* Comprimento da impressão máximo: 43 polegadas (1092 milímetros)
* Processador de 32 bits RISC dedicado
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* Memória DRAM de 8 MB (7 MB disponíveis ao usuário)
* Memória Flash ROM de 4 MB (3 MB disponíveis ao usuário)
* Sensor reflexivo
* Indicadores LED (Power / Ready) x 2 e Botão (Feed) x 1

Interfaces:

* RS232 (1200 a 38400 baud)
* XON/XOFF e CTS/DTR handshaking
* Paralela Centronics
* USB 2.0
Linguagens de programação:

* PPL-A (compatível com a linguagem DPL - Datamax)
* PPL-B (compatível com a linguagem EPL - Eltron)
Drivers disponíveis:

* Edição de etiquetas: Windows, BarTender e Argobar Pro
* Utilitários: Printer utility e Font utility
Fontes:

* Conjunto padrão de caracteres internos
* 5 fontes alfa-numéricos, de 0,049 até 0,23 polegadas de altura (de 1,25 até 6 milímetros)
* Fontes internas expansíveis até 24x24 pontos
* Orientação de impressão: 0, 90, 180 e 270 graus
* Admite download de Fontes suaves
Formatos Gráficos:

* Com PPL-A: BMP, PCX, IMG, GDI e HEX files
* Com PPL-B: BMP, PCX, GDI e Binary raster
Padrões de código de barras suportados:

* UNIDIMENSIONAIS:
* Com PPL-A: Code 39, Code 93,Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC
A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of
5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping
bearer  bars  ,  Code  128,  UCC/EAN  Code  128  Random  Weight,  HBIC,  Telepen  ,  FIM

*  Com PPL-B:  Code  39,  Code  93,  Code  128/  subset  A,B,C,  Codabar,  Interleaved  2  of  5,
Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit,
Matrix  2  of  5,  UPC  A/E  2  and  5  add-on,  EAN-8/13,  Code  128UCC,  UCC/EAN,  Postnet

* BIDIMENSIONAIS:

* Com PPL-A: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes
* Com PPL-B: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes

Média:

* Largura: 1 a 4,3 polegadas (25,4 a 110 milímetros)
* Espessura: 0,0025 a 0,01 polegadas (0,0635 a 0,254 milímetros)
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* Diâmetro do rolo: 4,3 polegadas (109 milímetros) externo e 1,00 polegada (25,4 
milímetros) interno (opcional de 0,5 polegadas (12,7 milímetros)
* Tipos de média aceitos: Roll-feed, die-cut, contínuo, fan-fold, tags, tickets em papel 
térmico ou papel comum
Ribbon:

* Cera, Cera/Resina, Resina, com tinta externa
* Larguras padrão: 1 a 4 polegadas (25,4 a 102 milímetros)
* Diâmetro externo: 1,45 polegadas (37 milímetros)
* Diâmetro interno: 0,5 polegadas (13 milímetros)
* Comprimento máximo: 92 metros
Tamanho compacto:
* Largura: 186 milímetros
* Profundidade: 278 milímetros
* Altura: 165 milímetros

Fonte de alimentação:

* 110 ou 220VAC +/- 10% 50/60 Hz

Condições ambientais:

* Operação: de 4°C a 38°C, de 0 a 90% de umidade relativa não condensada
* Armazenamento: de -20°C a 50°C

Padrões atendidos:

* FCC, UL, CUL, CE, CCC, RoHS

ITEM: 4

Quantidade: 250 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 8,30 Total: R$ 2.075,00

Descrição: PATCH CORD 0.5M CAT5E PADRAO 568 A

PATCH CORD U/UTPMULTILAN CAT.5E

 Uso Interno
 Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854,ANSI/TIA-862, ATM,

Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores;
 0,5 metros de comprimento
 Cor Azul
 Capas termoplásticas protetoras injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos

na  conexão  e  que  evitam  a  desconexão  acidental  da  estação.  Esta  capa  protetora
apresenta  o  mesmo  dimensional  do  conector  RJ45  plug  e  sua  estrutura  evita  o
fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; 
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ITEM: 5

Quantidade: 150 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 14,95 Total: R$ 2.242,50

Descrição: PATCH CORD 2.5M CAT5E PADRAO 568 A

PATCH CORD U/UTPMULTILAN CAT.5E

 Uso Interno
 Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854,ANSI/TIA-862, ATM,

Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores;
 2,5 metros de comprimento
 Cor Azul
 Capas termoplásticas protetoras injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos

na  conexão  e  que  evitam  a  desconexão  acidental  da  estação.  Esta  capa  protetora
apresenta  o  mesmo  dimensional  do  conector  RJ45  plug  e  sua  estrutura  evita  o
fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; 

ITEM: 6

Quantidade: 12 Unidade: UN. 

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 449,00 Total: R$ 5.388,00

Descrição: PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U ALTA DENSIDADE

Características técnicas:

 Confeccionado em aço.
 Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
 Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso

em ambientes internos (EIA 569).
 Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D.
 Painel  compacto  de  1U de  altura  e  48 posições  descarregadas,  otimizando  o  espaço

requerido em racks.
 Produto desenvolvido para alta densidade de cabos.
 Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões.
 48 portas compatível com Cat.5e ou Cat.6.
 Encaixe  compatível  com toda a linha de conectores fêmea, módulos F,  módulos com

adaptadores ópticos e de áudio e vídeo, etc.
 Fornecido com parafusos de fixação e guia de cabos traseiro.
 Garantia de 12 meses.

ITEM: 7

Quantidade: 01 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:
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Unitário: R$ 4.900,00 Total: R$ 4.900,00

Descrição: Placa Modulo Controller para Tape Library IBM 3100 PN 46X2387

ITEM: 8

Quantidade: 02 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 83.856,00 Total: R$ 167.712,00

Descrição:  SERVIDOR TIPO I para o HRLB, com garantia pelo período de 36 (trinta e seis)
meses,  visando  trocar  equipamentos  obsoletos  e  apoiar  as  atividades  administrativas  e
operacionais, da Empresa.

1. Requisitos
Esta  especificação  destina-se  exclusivamente  a  02  (dois)  Servidores.  Todos  os  produtos
ofertados deverão ser novos, sem uso e constar da linha de produção do fabricante, sem data de
descontinuidade definida na época da realização da licitação;

2.0 PROCESSADOR
a) O servidor deverá ser fornecido com 02 processadores com tecnologia mínima de 10 Core,
originalmente projetado para servidores.
b) Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à extensão 64 bits, com
tecnologia de fabricação de 22 nanômetros e memória cache integrada ao processador.
c) As Memórias Cachê L2 e/ou L3 deverão estar integradas ao processador.
d)  A velocidade  do barramento de comunicação do processador  com o restante  do sistema
deverá ser de no mínimo de 8GT/s (Gigatranfers por segundo).
e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível
com  o  padrão  ACPI  v.2.0  e  controle  automático  para  evitar  superaquecimento  que  possa
danificá-lo.

2.1 PERFORMANCE
a) O servidor ofertado deverá ter Índice SPECint_rate_base2006 auditado, de no mínimo 346
para um processador com tecnologia mínima de 10 Core.
b) Caso o servidor ofertado esteja auditado com mais de um processador de tecnologia mínima
de 10 Core, deverá ser aplicada a fórmula, sendo que o processador ofertado deverá ser idêntico
ao processador auditado e o índice resultante do SPECint_rate_base2006 estimado, não poderá
ser inferior ao exigido neste item: SPECint_rate_base2006 estimado = SPECint_rate_base2006 *
(número de processadores ofertado / número de processadores auditado).
c) Caso o servidor ofertado não esteja auditado com a mesma frequência de clock ofertado, será
aceito, sem penalidades, índice estimado do SPECint_rate_base2006, desde que seja utilizado
para cálculo, índice auditado de SPECint_rate_base2006 do mesmo modelo do servidor ofertado,
porém, com características técnicas idênticas ou superiores em core’s e frequência de clock em
relação ao ofertado. Para este caso, deverá ser aplicada a fórmula:
SPECint_rate_base2006 estimado  = SPECint_rate_base2006 auditado  * (frequência  de  clock
ofertado / frequência de clock auditado).
d)  Não  será  aceito  para  cálculo,  índice  SPECint_rate_base2006  auditado  de  servidor  cuja
frequência de clock seja inferior à frequência de clock ofertado.
e) Para fins de cálculo, deverá ser considerado duas casas decimais após a vírgula.
f) Os índices SPECint_rate_base2006 utilizados como referências serão validados junto ao site
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Internet www.spec.org - Standard Performance Evaluation Corporation.
Não  serão  aceitas  estimativas  para  modelos  de  servidores  não  auditados  pelo  Standard
Performance Evaluation Corporation – SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores
em  cluster,  bem  como  estimativas  em  resultados  inferiores  ao  mínimo  solicitado  nesta
configuração

2.2 MEMÓRIA RAM
a) Deverão ser fornecidos no mínimo 256 GBytes de memória RAM por servidor.
b) Módulos de memória com tamanho mínimo de 16GBytes.
c) O servidor deverá suportar escalabilidade de memória de no mínimo 512GBytes e deverá
permitir crescimento de no mínimo o dobro ao solicitado sem a necessidade de substituições dos
módulos de memória instalados.
d) No mínimo do tipo DDR-4 RDIMM de 1866MHz ou superior, com suporte a correção de erros
ECC.

2.3 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
(CHIPSET)
a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador de
no mínimo de 8GT/s.
b)  Controladora  de  memória  (no  chipset  ou  integrada  ao  processador)  deverá  suportar  no
mínimo memória RAM do tipo DDR-4 RDIMM com frequência igual ou superior a 1866MHz.
c) Controlador de memória (no chipset ou integrada ao processador) deverá suportar correção
de erro de 1 bit e detecção de erro de 2 bits (ECC).
d) Barramentos de comunicação baseados no padrão PCI-Express
e)  Deverá  implementar  mecanismos  de  redução  de  consumo de  energia  compatível  com o
padrão ACPI versão 2.0.

2.4 BIOS
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil  e eletricamente
reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre que o servidor
for inicializado.
c) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2010.
d) A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via CDROM
e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN).
e) Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o
servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

2.5 SLOTS PCI
a) Padrão 64bit PCI-Express ou superior.
b) O servidor deverá disponibilizar  no mínimo 1 slot PCI-Express livre após atendimento de
todas as características solicitadas.

2.6 PORTAS DE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser
identificados pelos nomes ou símbolos.
b) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são identificados pelos nomes ou
símbolos;
c) Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB versão 2.0, sendo (no mínimo) 02 (duas) delas
situadas na parte frontal do gabinete, 02 (duas) delas situadas na parte traseira do gabinete.
d) Possuir 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), 
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e) Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada

2.7 INTERFACES DE REDE
a) Possuir 04 (quatro) interfaces de rede RJ-45 através de controladoras integradas, sendo 2
delas portas LC short wave para rede SAN Fibre Channel. 
b) As interfaces de rede devem ser padrão Gigabit Ethernet com tecnologia TOE (TCP/IP Offload
Engine);
c) Operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps, modulo full-
duplex;
d) Capacidade de suportar boot iSCSI;
e) Suportar boot através de PXE;
f) Suportar a tecnologia de Receive Side Scaling (RSS);
g) Suportar Virtual LANs, Jumbo Frames e Link aggregation;

2.8 CONTROLADORA DE VÍDEO
a) Tipo: On board ou placa de vídeo;
b) Barramento compatível: PCI ou PCI Express;
c) Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 08 MB;
d) Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior;

2.9 CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID)
a) Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 6Gb/s
b) Memória cache de no mínimo, 4GB (quatro gigabytes);
c) Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;
d) Suportar expansão de capacidade de forma on-line;
e) Permita  detecção e recuperação automática  de falhas  e reconstrução,  também de forma
automática,  dos  volumes  de  RAID  sem impacto  para  as  aplicações  e  sem necessidade  de
reiniciar o equipamento;
f) Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;
g) Suportar implementação de disco Global Hot-spare;
h) Suportar migração de nível de RAID;
i) Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART)

3.0 ARMAZENAMENTO
a) Armazenamento bruto local de, no mínimo, 1.2TB. Deverá ser entregue, no mínimo, 1.2TB
em discos tipo SAS de 2,5 pol e interface de 12Gb/s composto por 02 discos;
b)  Hot  plug  e  hot  swap,  que  permita  sua  substituição  sem  necessidade  de  desligar  o
equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;
c) Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;
d) Compatível com a controladora RAID descrita acima
e) Velocidade de rotação mínima de 15.000rpm.
f) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) ou
equivalente incorporado.

3.1 UNIDADE DE LEITURA DE DVD-ROM
a) Possuir 01 (uma) unidade de leitura de DVD/DVD-RW interna ao gabinete;

3.2 GABINETE DA CPU
a)  Gabinete  tipo  rack  padrão  19”,  com altura  de  no  máximo  1U original  do  fabricante  do
equipamento;
b) Novo e sem uso anterior, com trilhos, manuais e quaisquer outros componentes necessários
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para instalação em rack ofertados como padrão do produto;
c)  Possuir  display  embutido  no  painel  frontal  do  gabinete  para  exibição  de  alertas  de
funcionamento  dos  componentes  internos,  tais  como falhas  de  processador,  memória  RAM,
fontes de alimentação, disco rígido e ventilador;
d) Deverá possuir no mínimo 4 baias tipo hot plugabble de 2,5” para disco rígido hot pluggable.

3.3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO
a) Fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable Titanium ou Platinum com potência de no
mínimo 500 Watts cada. (2)
b) Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de
voltagem;
c) Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar  a
instalação em circuitos elétricos distintos;

3.4 SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
a) Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para operação;
b) Ventiladores deverão ser redundantes e hotswap.

3.5 COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL
a) O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows Server
2012 versões x86, x64 e R2 x64, Server 2016 Datacenter versões x86, x64 e R2 x64. Esse item
deverá  ser  comprovado através  do  HCL (Hardware  Compatibility  List)  da  Microsoft  no  link:
http://www.windowsservercatalog.com 
b) O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red Hat Enterprise
Linux  4.7  ou  posterior.  Esse  item  deverá  ser  comprovado  através  do  HCL  (Hardware
Compatibility List) da Red Hat no link: 
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi  
c) O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESX
4.0 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware
no link:  http://www.vmware.com/resources/compatibility 

3.6 SISTEMA OPERACIONAL 
SEM SISTEMA

3.7 DRIVERS
a) Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo todos os drivers
de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do equipamento.
b)  O  fabricante  do  equipamento  deve  disponibilizar  na  sua  respectiva  web  site,  download
gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizações
de melhoria necessárias

3.8 ACESSÓRIOS
a) Devem ser fornecidos junto com o servidor, todos os acessórios e cabos necessários para o
pleno funcionamento do mesmo;
b) Kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em rack padrão 19
polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a manutenção;

3.9 GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
a) O equipamento ofertado deverá possuir  placa de gerenciamento remoto que possibilite  o
gerenciamento “out-of-band” através de porta RJ-45, não sendo essa nenhuma das interfaces de
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controladora de rede;
b) A placa de gerenciamento deve ter total compatibilidade com o mesmo e integração total com
software de gerenciamento solicitado.
c) Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console
CLI;
d)  Permitir  controle  remoto  tipo  virtual  KVM  mesmo  quando  o  sistema  operacional  estiver
inoperante;
e) Suportar autenticação via Active Directory;
f)  Possuir  tecnologia  de  mídia  virtual  possibilitando  que  drivers  do  tipo  CD/DVD/Floppy
localizados  em estação  de  gerenciamento  remota,  sejam emulados  no  servidor  gerenciado,
permitindo inclusive a inicialização (boot) através dessa mídia;
g) Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor;
h) Permitir  desligar  e reiniciar  o servidor através da console de gerenciamento,  mesmo em
condições de indisponibilidade do sistema operacional;
i)  Realizar  inventário  de  hardware,  BIOS  e  firmware  e  possibilitar  a  geração  de  relatórios
customizados;
j) Suportar update de BIOS e Firmware
l)  Emitir  alertas  de  falha  de  hardware  e  permitir  a  criação  de  filtros  de  alertas  isolados  e
notificação por e-mail;
m)  A  solução  de  gerenciamento  de  servidores  deve  permitir  o  gerenciamento  através  de
aplicação  de gerenciamento via  dispositivos moveis (smartphones e tablets)  compatível  com
sistemas IOS e ou Android

4.0 ACONDICIONAMENTO
a) Os servidores e os acessórios deverão encontrar-se acondicionados em embalagens com caixa
e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e vibrações.

4.1 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a)  Deverão  ser  fornecidos  manuais  técnicos  do  usuário  e  de  referência  contendo  todas  as
informações sobre os produtos  com as instruções para instalação,  configuração,  operação e
administração.

4.2 CERTIFICADOS
Deve possuir certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma
IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais
elétricos;
O fabricante deve possuir comprovadamente certificação ISO 14001 – Gestão Ambiental;
O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), isto é, deve ser construído com materiais que não agridem o meio ambiente;
O equipamento ofertado deve possuir  certificado e estar em conformidade com as normas
cispr22 – classe a ou fcc – classe a, para assegurar níveis de emissão eletromagnética.
O fabricante  dos  equipamentos  ofertados  deverá possuir  comprovadamente  banco de dados
disponibilizado na internet que permita obter a configuração de hardware e software ofertado,
periféricos internos e drivers de instalação atualizados e disponíveis para download a partir do
N.º de série dos mesmos - anexar documento comprovatório ou apresentar o certificado válido.
O fabricante deverá possuir  certificado de regularidade emitido pela ctf/app (cadastro técnico
federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais) de acordo
com  as  normas  ambientais  sob  controle  e  fiscalização  do  ibama  -  anexar  documento
comprovatório ou apresentar o certificado válido.
O  fabricante  do  equipamento  deve  ser  membro  da  eicc  (electronic  industry     citizenship
coalition), para garantir que a mesma siga valores sustentáveis para seus trabalhadores e o
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meio-ambiente  deverá  estar  relacionado  no  site  da  eicc,  podendo  ser  consultado  em
http://www.eiccoalition.org/about/members/, - anexar documento comprovatório ou apresentar
o certificado válido.
O fabricante deverá ser possuir certificação válida ohsas 18001, para garantia de conformidade
com as  questões  ambientais,  qualidade  e  segurança  do  bem-estar  de  seus  funcionários  e
investimentos ambientais - apresentar o certificado da ohsas 18001 válido:  
O  fabricante  do  equipamento  deverá  fazer  parte  da  green  eletron,  entidade  gestora  para
logística  reversa  de  produtos  eletroeletrônicos,  idealizada  pela  abinee  -  anexar  documento
comprovatório ou apresentar o certificado válido https://www.greeneletron.org.br/.
O  fabricante  do  equipamento  deverá  ser  csr  gold  (advanced)  na  ecovadis  (plataforma  de
classificação  de  sustentabilidade  para  cadeias  1de  suprimentos)  anexar  documento
comprovatório ou apresentar o certificado válido https://www.ecovadis.com/pt/ .
O fabricante deverá fazer parte da lista de membros do dmtf nas categorias board ou leadership
anexar  documento  comprovatório  ou  apresentar  o  certificado válido
http://www.dmtf.org/about/list.
O fabricante do equipamento deve possuir  certificado iso 9001 e 14001 anexar documento
comprovatório ou apresentar o certificado válido.
Deverá  ser  apresentado  documento  emitido  pelo  fabricante  exclusivo  para  este  termo  de
referência, comprovando que o licitante está apto a revender o equipamento ofertado; 

4.3 GARANTIA E SUPORTE
Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 48 meses com um período
de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 horas por dia, 7 dias por semana e
atendimento no próximo dia útil;
A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de
garantia,  comprometendo-se  a  manter  registros  dos  mesmos  constando  a  descrição  do
problema;
Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça
defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;
Deverá ser apresentada declaração do fabricante informando que a garantia será prestada pelo
mesmo ou por sua rede de assistência técnica autorizada; 

Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram
(ON-SITE) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da contratada;

ITEM: 9

Quantidade: 01 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 36.900,00 Total: R$ 36.900,00

Descrição: Software de Virtualização

ITEM: 10

Quantidade: 01 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:

1
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Unitário: R$ 124.900,00 Total: R$ 124.900,00

Descrição: Storage de Armazenamento para o HRLB, com garantia pelo período de 36 (trinta e
seis) meses, visando trocar equipamentos obsoletos e apoiar as atividades administrativas e
operacionais, da Empresa.

5.0 Requisitos

Esta especificação destina-se exclusivamente a 01 (um) Storage. Todos os produtos ofertados
deverão  ser  novos,  sem  uso  e  constar  da  linha  de  produção  do  fabricante,  sem  data  de
descontinuidade definida na época da realização da licitação;

5.1 Novos, sem uso, ainda em linha de fabricação, constantes em catálogo do fabricante. Não
serão  aceitos  equipamentos  usados,  remanufaturados,  de  demonstração  ou  composições
(soluções ad hoc composta com objetivo de atender a estas especificações) feitas para atender
as especificações desse certame;

5.2 Fornecido com garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses;

5.3 Disponibilizado com todos os cabos, conectores, tomadas e demais elementos necessários a
perfeitos  acondicionamento,  interligação,  comunicação  e  alimentação  elétrica  de  seus
componentes no ambiente computacional;

5.4  No  caso  de  utilização  de  produto  externo  ao  equipamento,  quando  expressamente
autorizado nas especificações técnicas, a CONTRATADA deve fornecer todos os componentes
necessários ao seu funcionamento e integração;

5.5  Disponibilizado  com  as  últimas  versões  de  firmware  e  software  existentes  na  data  de
instalação;

5.6 Permite a utilização de todas as funcionalidades, tecnologias e recursos especificados:
De maneira simultânea e nas capacidades totais solicitadas;
De maneira perpétua;
Irrestrita;
Sem necessidade de licenciamentos adicionais;
Sem ônus adicionais.

5.7 O fornecimento de qualquer equipamento, componente, meio de comunicação ou software
suplementar é de responsabilidade da CONTRATADA e todos os licenciamentos que se façam
necessários deverão ser fornecidos nas capacidades totais especificadas;

5.8 Ocupar, no máximo, 10Us em um único rack de 19” e 42Us;

5.8.1 Fornecido com todos os elementos necessários para sua correta fixação em rack, padrão
19’’

5.9 Compatível com softwares VMware ESXi, versão 6.0 e superiores, utilizando a VAAI ou VASA
e o driver MPIO nativo. 

5.10 Não possuir ponto único de falha, de modo que a ocorrência de mau funcionamento em
qualquer de seus componentes, sejam eles hardware ou software, não acarrete interrupção no
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acesso aos dados armazenados;

5.10.1 Permite o acesso às LUNs a partir de qualquer uma das portas de front-end, de modo
simultâneo.

5.11 Permite acréscimo, manutenção, reparo ou substituição de todos os seus componentes,
sejam eles hardware ou software, de maneira transparente, com o sistema em operação (online)
e sem interrupção no acesso a dados armazenados (não disruptivo);

5.12 Possui 2 (duas) fontes de alimentação internas que operem em 220 VAC (duzentos e vinte
volts em corrente alternada), na frequência de 60 Hz (sessenta hertz);

5.13 Para acesso a unidades lógicas, a capacidade de transferência de front-end deve ser em
interfaces FC, à velocidade mínima de 16Gbps. As portas deverão:

5.13.1  Possuir  no  mínimo  04  (quatro)  interfaces,  sendo  igualmente  distribuídas  nas
controladoras de processamento;

5.13.2 Aceitar conexões à rede SAN nas velocidades de 8 e 16Gbps, com suporte à negociação
automática de velocidade;

5.13.3  Estar  equipadas  com transceivers  ópticos  (GBICs)  SFP+,  ou possuir  cabos  DAC que
possibilitem a utilização de 16Gbps por interface;

5.14 Possui duas interfaces Gigabit Ethernet exclusivas para conexões externas de gerência; 

5.15  Possui  duas  controladoras  de  processamento  de  I/O  (entrada/saída)  totalmente
redundantes que:

5.15.1 Suportem mecanismo de multipath dinâmico;

5.15.2 Operem em modo ativo/ativo, com balanceamento de carga. Ou seja, todos os volumes
devem ser acessados por todas as controladoras de processamento de I/O que compõem a
solução;

5.15.3 As controladoras deverão ser conectadas entre si por meio de conexões dedicadas (ou
rede exclusiva e dedicada para este fim);

5.15.3.1 Todos os componentes necessários para essa conexão devem estar inclusos e não será
permitido o compartilhamento de recursos da rede de armazenamento de dados (SAN) ou da
rede ethernet.

5.16  Permite  o  agrupamento,  num mesmo RAID,  de  mídias  acondicionadas  em gavetas  de
expansão distintas, sem perda de desempenho;

5.16.1 Será admitido o agrupamento de forma automática pelo sistema;

5.17 Possui 8GB de memória cache do tipo, ou superior, por controladora;

5.18 Suporta, nativamente e sem a utilização de equipamentos adicionais, os protocolos FC e
Iscsi;
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5.19 Volumetria bruta total do equipamento de no mínimo 30TB, sendo distribuídos da seguinte
forma:

5.19.1 Volumetria bruta mínima de 7.2TB em discos SAS com velocidade de 15k RPM, sendo os
discos individualmente com capacidade máxima de 4TB;

5.19.2  Volumetria  bruta  mínima  de  2TB em discos  sólidos  12G SAS  SSD,  sendo  os  discos
individualmente com capacidade máxima de 400GB;

5.19.2.1  Em  caso  de  impossibilidade  de  utilização  de  discos  SAS  15k  RPM,  deverão  ser
considerados discos tipo SSD;

5.19.3 Cada tipo de disco, deverá ser agrupado em RAID, sendo estas nos níveis 1, 5, 6 ou 10; 

5.19.4 A capacidade líquida total do equipamento não deve ser inferior a 9TB;

Para computo da capacidade líquida, não poderão ser consideradas features de otimização de
espaço, como compressão e desduplicação;

5.20  O  Sistema  Operacional  da  Solução  deve  ser  desenvolvido,  mantido  e  suportado  pelo
fabricante do equipamento. Não serão aceitos Sistemas Operacionais OEM;

5.21 Permite a atualização do software de forma não disruptiva, mantendo a solução disponível
e sem perda de desempenho global, durante as operações de atualização;

5.22 Possui recurso de provisionamento virtual (thin provisioning) de LUNs;

5.23 Realiza snapshots;

5.24 Será admitido o uso de software externo ao equipamento para as funcionalidades dos
subitens abaixo:

5.24.1  Monitora  graficamente  e  armazena  estatísticas  da  capacidade  e  do  desempenho  do
equipamento;

5.24.2 Possui mecanismo automático de envio de informações de monitoramento ao fabricante,
por  meio  do  protocolo  SSH,  HTTPS  ou  SMTP  e/ou  VPN  (“Virtual  Private  network”),  para
diagnóstico remoto em caso de erros/defeitos;

5.24.3 Possui recursos para monitoramento, gerenciamento, administração e operação por meio
de interface gráfica (GUI) e linha de comando (CLI);

5.24.4 A CLI deve possuir controle de acesso seguro (SSH);

5.24.5 Suporta perfis de acesso para atribuição a usuários nas modalidades “leitura e escrita” e
“somente leitura”;

5.24.5 Suporta perfis de acesso para atribuição a usuários nas modalidades “leitura e escrita” e
“somente leitura”;
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5.24.6 Apresenta dashboard com gráficos de desempenho da solução;

5.24.7 Possui mecanismo de envio de notificações de eventos críticos por meio dos protocolos
SNMP. 

5.25  SERVIÇOS  DE  ATUALIZAÇÃO  DE  VERSÃO  DOS  SOFTWARES/FIRMWARES  E
SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO FABRICANTE

5.25.1 A CONTRATADA deverá comprovar aquisição de garantia junto ao fabricante da solução;

5.25.2 O serviço deverá, independentemente de configuração ou política de comercialização do
fabricante, prover:

5.25.3 Substituições de hardware ou componente defeituoso;

5.25.4 Atualizações corretivas e evolutivas de firmware e software;

5.25.5 Ajustes e configurações conforme recomendações do fabricante;

5.25.6  Demais  procedimentos  destinados  a  recolocar  a  solução  em  perfeito  estado  de
funcionamento;

5.25.7  Fornecimento  de  informações  e  esclarecimento  de  dúvidas  sobre  administração,
configuração, otimização, troubleshooting ou utilização.

5.26 O serviço deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
no local onde a solução se encontrar instalada (on-site), por técnicos devidamente habilitados e
credenciados pelo fabricante, e sem qualquer ônus adicional.

ITEM: 11

Quantidade: 10 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 4.500,00 Total: R$ 45.000,00

Descrição: Switches Acesso Borda

Contratação de empresa especializada no fornecimento de SWICTHES ACESSO BORDA de Rede
para  o  HRLB,  com  garantia  pelo  período  de  36  (trinta  e  seis)  meses,  visando  trocar
equipamentos obsoletos e apoiar as atividades administrativas e operacionais, da Empresa.

1. Requisitos
Esta especificação destina-se exclusivamente a 10 (dez) Switches Acesso - Borda. Todos os
produtos ofertados deverão ser novos, sem uso e constar da linha de produção do fabricante,
sem data de descontinuidade definida na época da realização da licitação;

2. TIPO DE COMUTADOR
a)  Comutador  Ethernet  (switch)  de  acesso,  gerenciável,  empilhável  (stackable),  suporte  a
recursos de roteamento estático e dinâmico, QoS (Qualidade de Serviço), VLAN e segurança
básica
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b) Método de comutação store and forward.
c) Certificado e/ou homologação da ANATEL. Tais documentos devem estar disponíveis no site
da ANATEL para consulta no momento da apresentação da proposta.

2.1 GABINETE, MÓDULO BASE E ACESSÓRIOS (PARA CADA SWITCH)
a) Gabinete adequado para fixação em rack de 19 polegadas, com altura máxima de 1,0 U (uma
unidade de altura de rack) com conjunto de montagem (Kit);
b) Software interno armazenado em memória não volátil (flash), permitindo a sua atualização
via rede utilizando serviços TFTP;
c) Deverá ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno do switch;
d) Interface de console compatível com o padrão EIA/TIA-232 com cabo ou 8P8C (RJ45);
e) Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 100 VAC a 240 VAC à
60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante interna ou externa alimentada com circuito
elétrico distinto;
f) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136 (2P+T);
g) Cabo de empilhamento de no mínimo, 50 (cinquenta) centímetros.

2.2 INTERFACE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T
a) No mínimo, 48 (quarenta e oito) portas com conectores RJ-45 fêmea de 8 vias, utilizáveis
simultaneamente.
b) Detecção automática (autosense) para as velocidades de 10 Mbps, 100
Mbps e 1000 Mbps.
c) Suporte a detecção automática MDI / MDI-X em cada porta.
d) Capacidade de transmissão full duplex e half duplex.
e) Potência oferecida simultaneamente em todas as 48 portas de no mínimo 15,4 W por porta.
f) Interface compatível com os padrões IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

2.3 SLOTS PARA MÓDULOS DE INTERFACE (SFP/SFP+) 1/10GBASE-X E
TRANSCEPTOR 1000 BASE-X
a) Deve possuir no mínimo, 04 (quatro) slots autosense SFP/SFP+ (portas uplinks) para inserção
de transdutores 1000Base-X.
b) Velocidade de 1Gbps e 10 Gbps.
c) Devem ser fornecidos 4 (quatro) módulos transceptores 1000 Base-X tipo SFP.
d) Deve permitir o empilhamento mínimo de 4 (quatro) switches por pilha para implementação
em topologia em anel, com contingência a falhas.
e) Se estas interfaces forem fornecidas através de módulo ou cartão de interface, as mesmas
devem operar em modo de hot swap, isto é, sem a necessidade de desligar e/ou reiniciar o
equipamento em caso de encaixe, retirada ou troca do módulo ou cartão de interface.
f) Estas interfaces deverão ser dedicadas e não podem ser oferecidas em modo combo com as
interfaces do item acima.
g) Interface compatível com o padrão IEEE 802.3ab.

2.4 DESEMPENHO
a) Switch fabric com capacidade de, no mínimo, 176 (cento e setenta e seis) Gbps.
b) Capacidade de comutação de, no mínimo, 132 Mpps (cento e trinta e dois milhões de pacotes
por segundo) em nível 2 do modelo de referência OSI.
c) Capacidade de endereçamento de, no mínimo, 16.000 (dezesseis mil) endereços MAC.
d) Configuração de, no mínimo, 4.000 (quatro mil) VLANs estáticas ativas segundo o padrão
IEEE 802.1Q.
e) Implementar VLANs dinâmicas. Deve implementar a criação, remoção e distribuição de VLANs
de forma dinâmica através de interfaces configuradas como tronco IEEE 802.1Q.
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f) Suporte encaminhamento de “jumbo frames” (frames de 9000 bytes).
h) A fonte de alimentação deverá ter seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e
frequência (de 50/60 Hz).

2.5 QUALIDADE (QOS)
a) Implementar controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE 802.3x em full duplex.
b)  Implementar  a  classificação,  marcação  e  priorização  de  tráfego  segundo  o  padrão  IEEE
802.1p.
c)  Implementar  a  classificação,  marcação  e  priorização  de  pacotes  IP  utilizando  DSCP
(Differentiated Services Code Point) ou ToS rewrite (Type Of Service).
d) No mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta.
e) Implementação de priorização ponderada WFQ (Weighted Fair Queueing, ou gerenciamento
de fila  WRR (Weighted Round Robin) ou Shaped Round Robin (SRR) ou Weighted Tail  Drop
(WTD) ou similares, para evitar o estrangulamento de tráfego de prioridades menores.
f) Filtro de pacotes baseado em regras ou listas de controle de acesso baseado em parâmetros
de camadas 2, e 4 em todas as portas do switch, através de endereços MAC de origem e de
destino, de endereços IP de origem e de destino, e de portas de aplicação TCP e UDP.
g) Deve implementar a função de Unidirection Link Detection (UDLD) ou Device link detection
protocol (DLDP) para detecção de problemas no cabeamento da rede.

2.6 CONTROLE
a) Deve implementar o padrão Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w) e Multiple Spanning
Tree Protocol (IEEE 802.1s).
b) Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para
prover defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2.
c) Implementação de IP multicast com IGMP snooping.
d) Agregação de links utilizando o protocolo dinâmico LACP (Link Aggregation Control Protocol)
segundo o padrão IEEE 802.3ad.
e) Deve ser implementado o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua
extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos.
f) Deve ser implementado o protocolo NTP (Network Time Protocol).

2.7 FUNÇÕES DE CAMADA 3
a) Deve implementar rotas estáticas.
b) Deve implementar IPv4/IPv6 em pilha dupla (dual stack).
c) Deve implementar roteamento em IPv6 para rotas estáticas.

2.8 GERENCIAMENTO
a) Implementar  listas  de controle de acesso (ACLs) baseadas  em endereço IP de origem e
destino, interfaces TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino.
b) Configuração de, no mínimo, 1000 (mil) regras individuais por lista de acesso (ACL) para
entrada e saída.
c) Configuração via, console local, TELNET e SSH v.2 (Secure Shell).
d) Deve implementar SNMP v1, v2 e v3.
e) Senha de segurança para configuração e para monitoração.
f) Possuir gerenciamento MIB SNMP II (RFC 1213) e possuir a descrição completa das MIBs
implementadas no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem.
g) Implementar nativamente 4 grupos RMON (alarme, evento, histórico e estatístico) conforme
RFC 1757.
h) Gerenciamento e configuração remotos através de um único endereço IP.
i) Deve permitir o espelhamento de portas, com ou sem VLANs configuradas, para pelo menos
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uma porta especificada, no mesmo switch ou em outro switch na mesma pilha.
j) Deve permitir o download e o upload de configurações através de arquivos do tipo Texto.
k)  Devem  ser  implementados,  no  mínimo,  03  (três)  níveis  de  privilégios  de  acesso  para
gerenciamento do switch via Telnet.

2.9 SEGURANÇA
a) Implementação de técnica de proteção contra ataques de DHCP no caso de algum invasor
assumir a funcionalidade de servidor de DHCP na rede.
b) Autenticação de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEE 802.1x para segurança
de rede.
c) Atribuição automática de VLAN para convidados (guest VLAN) com IEEE 802.1x.
d) Na autenticação 802.1x, implementar  associação automática de VLAN da porta do switch
através da qual o usuário requisitou acesso à rede.
e) Na autenticação 802.1x, deve implementar funcionalidade que designe VLAN específica para o
usuário quando: a estação não tem cliente 802.1x (suplicante) ou as credenciais do usuário não
estão corretas (falha de autenticação).
f) Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser capaz
de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a conexão: identificação
do usuário, porta do switch utilizada para acesso do usuário.
g) Na autenticação 802.1x, deve ser possível definir o intervalo de tempo para obrigar o cliente
a se reautenticar (reautenticação periódica).
h) Para equipamentos que não disponham de suplicantes 802.1x (impressoras, etc.) deve ser
suportado no mínimo a alocação dos mesmos em uma VLAN específica ou autenticação por MAC
address via servidor Radius.
i) Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Policing”. Deve ser possível a especificação de
banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a especificação deve ser possível
configurar, no mínimo, a ação de descarte do pacote.

3. ACESSÓRIOS PARA CADA SWITCH
a) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136 (2P+T).
b) Cabo console.
c) Conjunto (kit) para montagem em rack de 19 polegadas.

3.1 LITERATURA TÉCNICA
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada switch, contendo todas as
informações  sobre  o  produto  com  as  instruções  para  instalação,  configuração,  operação  e
gerenciamento.

3.4 Suporte

Os serviços de Suporte e Manutenção deste item deverão ser realizados em regime 24x7xNBD
(Vinte  e  quatro  horas  x  7  dias  da  semana  com prazo  para  envio  de  peças  até  o  dia  útil
subsequente à abertura do chamado técnico) pelo prazo mínimo de 03 (três) anos;
A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da CONTRATADA. Não deve
haver limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;
A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através
da página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;
A  abertura  de  chamados  através  de  telefone  0800  deverá  ser  realizada  inicialmente  em
Português;
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Deverá ser garantido à CONTRATANTE o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir  consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto.
Encerrando o PRAZO DE GARANTIA, o fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes defeituosos (peças, acessórios
e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de software por um
prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia Lifetime).

ITEM: 12

Quantidade: 02 Unidade: UN.

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 15.857,65 Total: R$ 31.715,30

Descrição: Switches Core

Contratação de empresa especializada no fornecimento de SWICTHES CORE de Rede para o
HRLB, com garantia  pelo  período de 36 (trinta  e seis)  meses,  visando trocar  equipamentos
obsoletos e apoiar as atividades administrativas e operacionais, da Empresa.

1. Requisitos

Esta especificação destina-se exclusivamente a dois Switches Core. Todos os produtos ofertados
deverão  ser  novos,  sem  uso  e  constar  da  linha  de  produção  do  fabricante,  sem  data  de
descontinuidade definida na época da realização da licitação;

2. TIPO DE COMUTADOR
a)  Comutador  Ethernet  (switch)  de  acesso,  gerenciável,  empilhável  (stackable),  suporte  a
recursos de roteamento estático e dinâmico, QoS (Qualidade de Serviço), VLAN e segurança
básica
b) Método de comutação store and forward.
c)  Certificado e/ou homologação da ANATEL. Tais documentos devem estar disponíveis no site
da ANATEL para consulta no momento da apresentação da proposta.

2.1 GABINETE, MÓDULO BASE E ACESSÓRIOS (PARA CADA SWITCH)
a) Gabinete adequado para fixação em rack de 19 polegadas, com altura máxima de 1,0 U (uma
unidade de altura de rack) com conjunto de montagem (Kit);
b) Software interno armazenado em memória não volátil (flash), permitindo a sua atualização
via rede utilizando serviços TFTP;
c) Deverá ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno do switch;
d) Interface de console compatível com o padrão EIA/TIA-232 com cabo ou 8P8C (RJ45);
e) Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 100 VAC a 240 VAC à
60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante interna ou externa alimentada com circuito
elétrico distinto;
f) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136 (2P+T);
g) Cabo de empilhamento de no mínimo, 50 (cinquenta) centímetros.

2.2 INTERFACE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T
a) No mínimo, 48 (quarenta e oito) portas com conectores RJ-45 fêmea de 8 vias, utilizáveis
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simultaneamente.
b) Detecção automática (autosense) para as velocidades de 10 Mbps, 100
Mbps e 1000 Mbps.
c) Suporte a detecção automática MDI / MDI-X em cada porta.
d) Capacidade de transmissão full duplex e half duplex.
e) Interface compatível com os padrões IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

2.3 SLOTS PARA MÓDULOS DE INTERFACE (SFP/SFP+) 1/10GBASE-X E
TRANSCEPTOR 1000 BASE-X
a) Deve possuir no mínimo, 04 (quatro) slots autosense SFP/SFP+ (portas uplinks) para inserção
de transdutores 1000Base-X com conectores LC.
b) Velocidade de 1Gbps e 10 Gbps.
c) Devem ser fornecidos 4 (quatro) módulos transceptores 1000 Base-X tipo LC, compatíveis
com o slot SFP do switch.
d) Caso os slots SFP sejam fornecidos através de módulo ou cartão de interface, os mesmos
devem operar em modo de hot swap, isto é, sem a necessidade de desligar e/ou reiniciar o
equipamento em caso de encaixe, retirada ou troca do módulo ou cartão de interface.
e) Estes slots  deverão ser  dedicados e não podem ser  oferecidas  em modo combo com as
interfaces do item acima.

2.4 INTERFACES DE EMPILHAMENTO
a)  Deve  possuir  no  mínimo  02  (duas)  portas  dedicadas  de  empilhamento  utilizáveis
simultaneamente.
b) Caso estas portas dedicadas de empilhamento sejam fornecidos através de módulo ou cartão
de interface, os mesmos devem operar em modo de hotswap, isto é, sem a necessidade de
desligar e/ou reiniciar o equipamento em caso de encaixe, retirada ou troca do módulo ou cartão
de interface.
c) O throughput de cada uma das conexões de empilhamento entre os switches membros da
pilha deve ser de pelo menos 20 (vinte) Gigabits por segundo em cada direção e deve estar
ativa em todos os membros da pilha.
d) Deverá ser fornecido cabo compatível para as portas indicadas.
e) Implementação da pilha em topologia anel, com contingência à falhas.
f) A pilha deverá comportar-se como uma única entidade ativa de rede, com único endereço IP
para configuração.
g) Deverá ser possível o empilhamento mínimo de 4 (quatro) switches por pilha
h)  Em  caso  de  falha  do  switch  controlador  da  pilha,  um  controlador  “backup”  deve  ser
selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual.
i) Estas interfaces deverão ser dedicadas e não podem ser oferecidas em modo combo com as
interfaces do item acima.

2.5 DESEMPENHO
a) Switch fabric com capacidade de, no mínimo, 216 (duzentos e dezesseis) Gbps.
b) Capacidade de comutação de, no mínimo, 70 Mpps (setenta milhões de pacotes por segundo)
em nível 3 do modelo de referência OSI.
c) Capacidade de endereçamento de, no mínimo, 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC.
d) Configuração de, no mínimo, 4.000 (quatro mil) VLANs estáticas ativas segundo o padrão
IEEE 802.1Q.
e) Implementar VLANs dinâmicas. Deve implementar a criação, remoção e distribuição de VLANs
de forma dinâmica através de interfaces configuradas como tronco IEEE 802.1Q.
f) Suporte encaminhamento de “jumbo frames” (frames de 9000 bytes).
g) Throughput de no mínimo 190.5 pps
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h) Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 100 VAC a 240 VAC à
60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante interna ou externa alimentada com circuito
elétrico distinto.

2.6 QUALIDADE (QOS)
a) Implementar controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE 802.3x em full duplex.
b)  Implementar  a  classificação,  marcação  e  priorização  de  tráfego  segundo  o  padrão  IEEE
802.1p;
c)  Implementar  a  classificação,  marcação  e  priorização  de  pacotes  IP  utilizando  DSCP
(Differentiated Services Code Point) ou ToS rewrite (Type Of Service);.
d) No mínimo, 8 (oito) filas de prioridade por porta;
e) Implementação de priorização ponderada WFQ (Weighted Fair Queueing, ou gerenciamento
de fila  WRR (Weighted Round Robin) ou Shaped Round Robin (SRR) ou Weighted Tail  Drop
(WTD) ou similares, para evitar o estrangulamento de tráfego de prioridades menores.
f) Filtro de pacotes baseado em regras ou listas de controle de acesso baseado em parâmetros
de camadas 2, e 4 em todas as portas do switch, através de endereços MAC de origem e de
destino, de endereços IP de origem e de destino, e de portas de aplicação TCP e UDP.
g) Deve implementar a função de Unidirection Link Detection (UDLD) ou Device link detection
protocol (DLDP) para detecção de problemas no cabeamento da rede.

2.7 CONTROLE
a) Deve implementar o padrão Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w) e Multiple Spanning
Tree Protocol (IEEE 802.1s).
b) Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para
prover defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2.
c) Implementação de IP multicast com IGMP snooping.
d) Agregação de links utilizando o protocolo dinâmico LACP (Link Aggregation Control Protocol)
segundo o padrão IEEE 802.3ad.
e) Deve ser implementado o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua
extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos.
f) Implementação de balanceamento de links através do protocolo OSPF, com ECMP (equal cost
multi-path).
g) Implementação de protocolo de redundância automática de roteamento do switch (VRRP,
HSRP ou similar).
h) Atribuição automática de VLAN de acordo com as credenciais de cada usuário autenticado
(VLAN dinâmica).
i) Deve ser implementado o protocolo NTP (Network Time Protocol).

2.8 ROTEAMENTO
a) Deve implementar roteamento estático.
b) Deve permitir o roteamento de camada 3 entre VLANs.
c) Deve implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast): no mínimo
PIM-DM e PIM-SM.
d) Deve possuir MSDP (Multicast Source Discover Protocol) e/ou MBGP (Multiprotocol Border
Gateway Protocol).
e) Deve implementar multicast em IPv6 incluindo no mínimo MLD versão 2 (Multicast Listener
Discovery).
f) Deve implementar o protocolo IGMP v1, IGMP v2 e IGMPv3.
g) Deve Implementar IGMP Snooping (v1, v2 e v3).
h) Deve implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF v3.
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2.9 GERENCIAMENTO
a) Implementar  listas  de controle de acesso (ACLs) baseadas  em endereço IP de origem e
destino, interfaces TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino.
b) Configuração de, no mínimo, 1000 (mil) regras individuais por lista de acesso (ACL) para
entrada e saída.
c) Configuração via, console local, TELNET e SSH v.2 (Secure Shell).
d) Deve implementar SNMP v1, v2 e v3.
e) Senha de segurança para configuração e para monitoração.
f) Possuir gerenciamento MIB SNMP II (RFC 1213) e possuir a descrição completa das MIBs
implementadas no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem.
g) Implementar nativamente 4 grupos RMON (alarme, evento, histórico e estatístico) conforme
RFC 1757.
h) Gerenciamento e configuração remotos através de um único endereço IP.
i) Deve permitir o espelhamento de portas, com ou sem VLANs configuradas, para pelo menos
uma porta especificada, no mesmo switch ou em outro switch na mesma pilha.
j) Deve permitir o download e o upload de configurações através de arquivos do tipo Texto.
k)  Devem  ser  implementados,  no  mínimo,  03  (três)  níveis  de  privilégios  de  acesso  para
gerenciamento do switch via Telnet.
l)  Deve implementar  gerencia  de tráfego de fluxo em Sflow ou Netflow) Implementação de
espelhamento de porta (port mirroring).

3. SEGURANÇA
a) Implementação de técnica de proteção contra ataques de DHCP no caso de algum invasor
assumir a funcionalidade de servidor de DHCP na rede.
b) Autenticação de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEE 802.1x para segurança
de rede.
c) Atribuição automática de VLAN para convidados (guest VLAN) com IEEE 802.1x.
d) Na autenticação 802.1x, implementar  associação automática de VLAN da porta do switch
através da qual o usuário requisitou acesso à rede.
e) Na autenticação 802.1x, deve implementar funcionalidade que designe VLAN específica para o
usuário quando: a estação não tem cliente 802.1x (suplicante) ou as credenciais do usuário não
estão corretas (falha de autenticação).
f) Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser capaz
de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a conexão: identificação
do usuário, porta do switch utilizada para acesso do usuário.
g) Na autenticação 802.1x, deve ser possível definir o intervalo de tempo para obrigar o cliente
a se reautenticar (reautenticação periódica).
h) Para equipamentos que não disponham de suplicantes 802.1x (impressoras,etc.) deve ser
suportado no mínimo a alocação dos mesmos em uma VLAN específica ou autenticação por MAC
address via servidor Radius.
i) Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Policing”. Deve ser possível a especificação de
banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a especificação deve ser possível
configurar, no mínimo, a ação de descarte do pacote.
j)  Implementar  mecanismos de autenticação,  autorização e  accounting  (AAA) via  RADIUS e
TACACS+ conforme RFCs 2138 e RFC1492 respectivamente.

3.1 SUPORTE A INTERNET PROTOCOL V.6 (IPV6)
a) Deve permitir gerenciamento em estrutura com o protocolo IPv6.
b) Deve suportar protocolos de roteamento RIPng, OSPFv3, ISIS para versão IPv6.

3.2 ACESSÓRIOS PARA CADA SWITCH

Rubrica 1ª …………………………….…………. 2ª……………………………………………..Visto do Jurídico .......………….…..............…  35

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



       

a) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136 (2P+T).
b) Cabo console.
c) Conjunto (kit) para montagem em rack de 19 polegadas.

3.3 LITERATURA TÉCNICA
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada switch, contendo todas as
informações  sobre  o  produto  com  as  instruções  para  instalação,  configuração,  operação  e
gerenciamento.

3.4 Suporte

Os serviços de Suporte e Manutenção deste item deverão ser realizados em regime 24x7xNBD
(Vinte  e  quatro  horas  x  7  dias  da  semana  com prazo  para  envio  de  peças  até  o  dia  útil
subsequente à abertura do chamado técnico) pelo prazo mínimo de 03 (três) anos;
A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da CONTRATADA. Não deve
haver limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;
A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através
da página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;
A  abertura  de  chamados  através  de  telefone  0800  deverá  ser  realizada  inicialmente  em
Português;
Deverá ser garantido à CONTRATANTE o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir  consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto.
Encerrando o PRAZO DE GARANTIA, o fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes defeituosos (peças, acessórios
e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de software por um
prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia Lifetime).

ITEM: 13

Quantidade: 01 Unidade: UN. 

Preço máximo admitido pela Administração:

Unitário: R$ 31.170,50 Total: R$ 31.170,50

Descrição: SWICTH SAN para o HRLB, com garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses,
visando trocar equipamentos obsoletos e apoiar as atividades administrativas e operacionais, da
Empresa.

1. Requisitos
Esta  especificação  destina-se  exclusivamente  a  01  (um)  Switches  SAN.  Todos  os  produtos
ofertados deverão ser novos, sem uso e constar da linha de produção do fabricante, sem data de
descontinuidade definida na época da realização da licitação;

1.1. Aquisição de 01 (um) switch SAN (Storage Area Network Switch) com garantia,
compreendendo serviços de troca de peças durante a garantia, conforme descrição
contida no Termo de Referência;
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1.2. Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes não
originais do fabricante);

1.3.  As  características  descritas  nesse  item  serão  os  requisitos  mínimos  para  o
produto ofertado;

1.4. Chassi de 1U, kit de 1U para montagem em rack padrão 19” incluído;

1.5. Fonte redundante;

1.6.  Switch  SAN  (Storage  Area  Network)  com  um  total  24  portas,  que  possua
licenciamento de portas sob demanda, com possibilidade de licenciamento até o total
de 24 portas universais (E, F, M, FL ou N);

1.7. Switch SAN deverá ser entregue com no mínimo 12 (doze) portas habilitadas
(licenciadas);

1.8. Todos os transceivers devem acompanhar o produto de acordo com número de
portas habilitadas.

1.9. Deve permitir através da arquitetura de Full Fabric uma escalabilidade de até 239
switches;

1.10.  Deverá  permitir  a  seleção  automática  de  velocidade  de  porta  entre  4,  8  e
16Gbps, ou a configuração de uma velocidade fixa para a porta em 16Gbps;

1.11. Deverá suportar ISL Trunking baseado no Frame;

1.12. Deverá suportar uma largura de banda de até 300 Gb/s, através da agregação
de banda;

1.13. Deverá suportar o tamanho máximo do frame de até 2.112 bytes;

1.14. Deverá suportar as classes de serviços 2, 3 e F, portas do tipo FL_Port, F_Port,
M_Port (Mirror Port) e E_Port;

1.15.  Deverá  suportar  o  auto-descobrimento  das  portas  baseado  no  modelo  do
switch;

1.16. O switch SAN deverá suportar tráfegos de dados do tipo Unicast, Multicast e
Broadcast;

1.17.  Possuir  uma  porta  USB  que  permita  o  download  do  Firmware,  Upload  e
Download das configurações do switch;

1.18. Deve possuir interfaces de gerenciamento através/com os protocolos SSH v2,
HTTPS, SNMP v1/v3, LDAP, RADIUS;

1.19. Deve permitir o acesso seguro ao switch através dos protocolos SSL,

1.20.  Deverá permitir  o acesso ao gerenciamento do switch através de rede com
porta específica na velocidade 10/100Mb, Ethernet (RJ-45), e porta serial (RJ-45) ou
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USB;

1.21. Deve suportar variações da frequência da rede elétrica de 50 a 60 Hz;

2. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DOS SOFTWARES/FIRMWARES E SUPORTE
TÉCNICO REMOTO DO FABRICANTE

2.1. A CONTRATADA deverá comprovar aquisição de garantia junto ao fabricante da solução;

2.2.  O  serviço  deverá,  independentemente  de  configuração  ou  política  de
comercialização do fabricante, prover:

2.2.1. Substituições de hardware ou componente defeituoso;

2.2.2. Atualizações corretivas e evolutivas de firmware e software;

2.2.3. Ajustes e configurações conforme recomendações do fabricante;

2.2.4. Demais procedimentos destinados a recolocar a solução em perfeito estado de
funcionamento;

2.2.5.  Fornecimento  de  informações  e  esclarecimento  de  dúvidas  sobre
administração, configuração, otimização, troubleshooting ou utilização.

2.3. O serviço deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
no local onde a solução se encontrar instalada (on-site), por técnicos devidamente habilitados e
credenciados pelo fabricante, e sem qualquer ônus adicional.
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por  este  instrumento  particular  de  Procuração,  a  (Razão  Social  da  Empresa),  com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no C.N.P.J./MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual
sob  n.º  .................,  representada  neste  ato  por  seu(s)  (qualificação(ões)  do(s)
outorgante(s))  Senhor(a)...........................,  portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  R.G.
n.º  .............  e  C.P.F.  n.º........................,  nomeia(m)  e  constitui(em)  seu  bastante
Procurador o(a) Senhor(a).....................................,  portador(a) da Cédula de Identidade
R.G. n.º ....................... e C.P.F. n.º.................................., a quem confere(imos) amplos
poderes  para  representar  a  .............  (Razão  Social  da  Empresa)  perante  o  Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, inclusive apresentar DECLARAÇÃO
de  que  a  proponente  cumpre  os  requisitos  de  habilitação  no  que  se  referir  ao  PREGÃO
PRESENCIAL N.º ___/2019, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances,
desistir  verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar  a
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da Outorgante.

(LOCAL E DATA)

____________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

OBS.:  ASSINATURA(S)  COM  FIRMA(S)  RECONHECIDA(S)  DO(S)  OUTORGANTE(S)  COM
PODERES PARA ESTE FIM CONFORME CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE.

O CREDENCIAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO MESMO, CONFORME PREVISTO NO ITEM III, 1, ALÍNEA “B”
DO EDITAL.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO  DA  LICITANTE  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 023/2019
PROCESSO N.° 052/2019

Vimos pela presente apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à licitação em
epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da
preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Nome e assinatura do representante legal

OBS.: ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social
da empresa licitante)

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019
PROCESSO Nº 052/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no
CNPJ  (MF)  sob  o  no  ___________________,  interessada  em  participar  do  PREGÃO
PRESENCIAL N.º ___/2019, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral
Sul,  declara, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal no 8.666 de
21/06/1993,  acrescido  pela  Lei  Federal  no  9.854  de  27/10/1999,  que  está  em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, uma vez que cumpre as disposições impostas pelo
inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal.

(local data)

.................................................................
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura
 do Representante Legal ou do Procurador)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º ___/2019
PROCESSO N.° 052/2019

Declaramos a inexistência de impedimento legal quanto à habilitação para participar neste
pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o
certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

Nome do representante:___________
RG do representante:______________

OBS.: ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  sem  prejuízo  das  sanções  e  multas  previstas  no  ato
convocatório,  que  a  empresa
_________________________________________(denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ
nº _______________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer
dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a
45  da  referida  lei  complementar,  no  procedimento  licitatório  do  Pregão  nº  ___/2019,
realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul. 

_________________________________
LOCAL E DATA.

__________________________________
Nome e assinatura do representante legal

OBS.: ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2019
PROCESSO Nº ___/____

DADOS DO LICITANTE

DENOMINAÇÃO:

ENDEREÇO:

CEP: FONE: FAX:

E-MAIL: INSC. EST.

CNPJ:

Item Qtd. Unid. Descrição Resumida Marca,
Modelo ou

referência e
Procedência

Preço
 Unitário

Total

1 4 Cx Cabo  de  Rede  CAT.5E  Multilan  U/UTP
24AWG  x  4P,  Cor  Azul  568  A,  conforme
descrição no Termo de Referência, Anexo I
do Edital.

2 400 UN. Conector Fêmea Multilan Cat. 5E compatível
com o padrão 568 A e 568 B, compatível
com  o  Patch  Panel  do  item  6,  conforme
descrição no Termo de Referência, Anexo I
do Edital.

3 10 UN. Impressora Térmica, conforme decsrição no
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

4 250 UN. PATCH CORD 0.5M CAT5E PADRAO 568 A,
conforme descrição no Termo de Referência,
Anexo I do Edital.

5 150 UN. PATCH CORD 2.5M CAT5E PADRAO 568 A,
conforme descrição no Termo de Referência,
Anexo I do Edital.

6 12 UN. PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U ALTA
DENSIDADE,  conforme descrição no Termo
de Referência , Anexo I do Edital.

7 1 UN. Placa  Modulo  Controller  para  Tape  Library
IBM  3100 PN 46X2387, conforme descrição
no Termo de Referência , Anexo I do Edital.

8 2 UN. SERVIDOR  TIPO  I,  conforme  descrição  no
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

9 1 UN. Software  de  Virtualização,   conforme
descrição no Termo de Referência, Anexo I
do Edital.
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10 1 UN. Storage  de  Armazenamento,  conforme
descrição no Termo de Referência, Anexo I
do Edital.

11 10 UN. Switches Acesso Borda, conforme descrição
no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

12 2 UN. Switches  Core,  conforme  descrição  no
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

13 1 UN. SWICTH SAN, conforme descrição no Termo
de Referência, Anexo I do Edital.

- Prazo de validade da proposta: ____ [no mínimo 60 (sessenta) dias];

- Condições de Pagamento: conforme especificado na cláusula quarta da minuta do contrato;

- Prazo de Entrega dos Equipamentos e/ou Acessórios: Em até 50 (cinquenta) dias.

- Garantia e o Suporte Técnico: conforme previsto no Termo de Referência – Anexo I do

Edital.

- Declaramos que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo

de Referência - Anexo I deste edital;

-  Declaramos,  ainda,  que os preços  apresentados  contemplam todos  os  custos  diretos  e

indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos,

encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro; 

________________, em ____ de ________________ de 2019.

___________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal)

OBS.:  ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/____
PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/____
PROCESSO Nº ___/____

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL
SUL E A EMPRESA ____________.

Aos ___ (_____) dias do mês de ______ do ano de ____, nesta cidade de PARIQUERA-AÇU,
compareceram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
E LITORAL SUL, neste ato representado pelo Diretor Superintendente, Senhor JOSÉ ANTONIO
ANTOSCZEZEM,  R.G.  nº  7.564.989-5  e  C.P.F.  Nº  731.734.798-15,  doravante  designada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ______________________ com
sede, na _______________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  nº  __________________,  e  Inscrição
Estadual nº ________________, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
por  seu  Representante  Legal,  Senhor  _________________,  portador  do  R.G.  Nº
______________  e  C.P.F.  Nº  _______________,  em  face  da  adjudicação  efetuada  na
licitação Pregão Presencial indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO,
sujeitando-se  às  disposições  previstas  na  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições
que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1- Aquisição de equipamentos e acessórios de informática. 

1.2-  Consideram-se  partes  integrantes  deste  instrumento,  como  se  nele  estivessem
transcritos, os seguintes documentos: 

a) Edital do Pregão Presencial nº __/____ e seus Anexos; 
b) Proposta de ___ de _______ de 2019, apresentada pela CONTRATADA; 
c) Ata da sessão do Pregão Presencial nº __/____. 

1.3-  O  valor  inicial  atualizado  deste  contrato  poderá  sofrer,  nas  mesmas  condições,
acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA  - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, DE ENTREGA, DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO E DE GARANTIA DO OBJETO 

2.1- A vigência deste contrato inicia-se na data da sua assinatura, encerrando-se no término
do prazo de garantia do objeto; 
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2.2- O prazo de entrega dos equipamentos e/ou acessórios é de até 50 (cinquenta) dias. 

2.3- O  Termo de Recebimento Definitivo  será expedido em  10  (dez)  dias  contados da
data  de  emissão  do  Termo  de  Recebimento  Provisório, contanto  que  cumpridas  as
condições dispostas na Cláusula Terceira deste contrato; 

2.3.1- O Termo de Recebimento Provisório será expedido em 10 (dez) dias contados da
entrega dos equipamentos e/ou acessórios. 

2.4- Os prazos de garantia do objeto estão fixados nas especificações dos itens constantes
no Termo de Referência - Anexo I do Edital, sendo contados a partir das datas de emissão
dos Termos de Recebimento Definitivos. 

CLÁUSULA  TERCEIRA  -  CONDIÇÕES  DE  FORNECIMENTO,  DE  RECEBIMENTO  E
SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES 

3.1- A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme especificações
e  condições  estabelecidas  no  Edital,  em  seus  anexos  e  na  proposta  apresentada,
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital; 

3.2-  Correrão por conta da  CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto
licitado,  tais  como  embalagens,  seguro,  transporte,  tributos,  encargos  trabalhistas  e
previdenciários,  e  a  entrega  deverá  ocorrer  sem  prejuízo  dos  serviços  normais  do
CONTRATANTE. 

3.2.1- Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados antes do vencimento do
prazo de entrega,  devidamente justificados  pela CONTRATADA, para serem submetidos à
apreciação superior. 

3.2.2 - O recebimento do objeto dar-se-á  definitivamente no prazo de  05 (cinco)  dias,
após o  recebimento provisório dos bens, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou
Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

a) No caso de entrega parcelada, o Termo de Recebimento Definitivo será emitido em
até  05 (cinco)  dias  da data  do  Recebimento Provisório  referente  ao  último produto
fornecido, caso não seja observada qualquer irregularidade; 

3.3.4- A realização da verificação de conformidade dos produtos recebidos assim como a
execução  dos  testes/configuração  dos  equipamentos  ficarão  aos  cuidados  do  Serviço  de
Informática da CONTRATANTE. 

3.4- Constatadas irregularidades no objeto, o Serviço de Informática, da CONTRATANTE, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 

3.4.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I -
Termo de Referência do Edital, determinando sua substituição/correção; 

3.4.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes; 

3.4.3- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 5
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(cinco)  dias  da data do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido  o preço
inicialmente ofertado. 

3.5- As notas fiscais/faturas deverão ser apresentadas para o Serviço de Informática,  da
CONTRATANTE, que as encaminhará ao Serviço de Suprimento previamente ao pagamento. 

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO 

4.1- O preço unitário a ser pago para o item 1 – Cabo de Rede CAT.5E Multilan U/UTP 24AWG
x 4P, Cor Azul 568 A CX. 300M é de R$ ____ (___), para o item 2 – Conector Fêmea Multilan
Cat. 5E, R$ ____ (___), para o item 3 – Impressoras Térmica, R$ ____ (___), para o item 4
–  PATCH CORD 0.5M CAT5E PADRAO 568 A, R$ ___ (___), para o item 5 –  PATCH CORD
2.5M CAT5E PADRAO 568 A, R$ ___ (___), para o item 6 – PATCH PANEL DESCARREGADO
48P 1U ALTA DENSIDADE, R$ ___(___), para o item 6, R$ ___ (___), para o item 7, R$ ____
(___), para o item 8, R$ ___ (___), para o item 9, R$ ____ (___), para o item 10, R$ ____
(___), para o item 11, R$ ____ (____), para o item 12, R$ ____ (___), e para o item 13, R$
___ (___).

4.2- O valor total do presente contrato é de R$__________ (__________________), o qual
onerará recursos financeiros ………………………... 

4.3- O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) pela tesouraria do CONTRATANTE, no prazo de
10 (dez) dias,  contados  da(s)  emissão(ões)  do(s)  Termo(s)  de  Recebimento
Provisórios(s),  mediante  depósito(s)  em conta  corrente  em nome da  CONTRATADA no
Banco _______, desde que a(s) correspondente(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) tenha(m) sido
emitida(s) sem incorreções. 

4.4-  Não será iniciada a contagem de prazo para pagamento, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções ou irregularidades,
sendo de 2 (dois) dias, a contar da comunicação pelo Servidor responsável, o prazo para sua
regularização. 

4.5- Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação. 

4.6- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações
destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

4.7- A  contagem  do  prazo  para  pagamento  considerará  dias  corridos  e  terá  início  e
encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE. 

4.8- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 

4.9-  No  caso  de  a CONTRATADA  estar  em  situação  de  recuperação  judicial,  deverá
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou
se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
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4.10- No caso de a CONTRATADA estar em situação de  recuperação extrajudicial, junto
com os  demais  comprovantes,  deverá  apresentar  comprovação  documental  de  que  está
cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

4.11- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 4.9 e 4.10 assegura
ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 

4.12-  Havendo  atraso  nos  pagamentos  não  decorrente  de  falhas  no  cumprimento  das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção
monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios,
à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao
atraso verificado. 

4.13- Não será considerado atraso no pagamento,  as retenções efetuadas em virtude da
aplicação da Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993, (alterada pela Resolução nº.
03/08),  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  (anexo  XI  deste  Edital),
regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010, (anexo XI
deste Edital).

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das disposições constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital, a CONTRATADA
obriga-se a: 

5.1- Fornecer os produtos objeto deste contrato nas condições previstas no Edital e em sua
proposta. 

5.2-  Substituir,  no  local  de  entrega  e  no  prazo  ajustado,  após  notificação,  o  produto
recusado, conforme a cláusula 3.4. 

5.3-  Responsabilizar-se  pelas  operações  de  transporte,  carga  e  descarga  inclusive  as
decorrentes  da  devolução  e  reposição  das  mercadorias  recusadas  por  não atenderem ao
Edital. 

5.4-  Atender  a  toda  a  legislação  (no  âmbito  federal,  estadual  e  municipal),  durante  o
fornecimento do objeto deste instrumento. 

5.5- Manter, durante todo o prazo de vigência deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação
exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a
validade. 

5.6-  Arcar  com  as  despesas  de  carga  e  descarga  e  de  frete  referentes  à  entrega  dos
produtos, inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias recusadas por
não atenderem ao Edital; 

5.7-  Responder  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais,  de
transportes  e  taxas  de  administração,  bem  como  despesas  e  obrigações  financeiras  de
qualquer  natureza,  despesas  operacionais  com  frete,  carga  e  descarga,  resultantes  da
execução deste contrato,  sendo que sua inadimplência,  com relação a tais encargos,  não
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transfere ao  CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento,  não podendo onerar o presente
contrato. 

5.8- Responder por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, oriundos de
sua  culpa  ou  dolo  durante  o  fornecimento  do  objeto,  os  quais  não  serão  excluídos  ou
reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE; 

5.9-  Prestar  garantia  do  bom  funcionamento  dos  equipamentos  nos  estritos  termos  do
ajustado entre as partes, assim como atender a todos os requisitos fixados no Termo de
Referência; 

5.10- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento  das  obrigações  do  plano  de  recuperação  judicial/extrajudicial  sempre  que
solicitada  pelo  CONTRATANTE  e,  ainda,  na  hipótese  de  substituição  ou  impedimento  do
administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

6.2- Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega
do objeto. 

6.3- Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO E SANÇÕES 

7.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada  pela  Lei  Federal  nº  8.883,  de  8  de  junho  de  1994,  autorizam,  desde  já,  o
CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 

7.2- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº
10.520/02 e na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº.
03/08),  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  (anexo  XI  deste  Edital),
regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010, (anexo XI
deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa, que a CONTRATADA declara
conhecer integralmente. 

7.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que
rege a licitação. 

7.4-  A  aplicação  de  quaisquer  sanções  referidas  neste  dispositivo,  não  afasta  a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela
inadimplência. 

7.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 
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7.6-  No  caso  de  a  CONTRATADA  encontrar-se  em  situação  de  recuperação  judicial,  a
convalidação  em  falência  ensejará  a  imediata  rescisão  deste  contrato,  sem  prejuízo  da
aplicação das demais cominações legais. 

7.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - FORO 

8.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro
da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo. 

8.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de
direito. 

Pariquera-Açu, em __ de _________ de _____. 

P/ CONTRATANTE 

P/ CONTRATADA 

Testemunhas: 
___________________________ 
Nome:
RG:
___________________________
Nome: 
RG nº:
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ANEXO IX

RESOLUÇÃO nº. 5/93*

TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93
PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais
e  regimentais  e,  tendo  como  fundamento  a  regra  do  artigo  115  da  Lei  nº.  8.666/93,
considerando  a  faculdade  de  expedir  normas  para  a  realização  de  seus  procedimentos
licitatórios; considerando que a Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente;
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto
nesta Resolução.

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento  equivalente,  dentro do prazo estabelecido pela Administração  do Tribunal  de
Contas do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II  - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e
artigo  7º  da  Lei  10.520/02,  sujeitará  a  contratada  à  multa  de  mora  sobre  o  valor  da
obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado,
na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o
45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo  único  -  A  partir  do  46º  (quadragésimo  sexto)  dia  estará  caracterizada  a
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos
particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no
artigo quarto desta resolução.

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas
à contratada as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.

Artigo  5º  -  O  material  não  aceito  deverá  ser  substituído  dentro  do  prazo  fixado  pela
administração do Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, que não excederá a 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da intimação.
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Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a
aplicação da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta
hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput"
deste artigo.

Artigo 6º  - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de
material  somente  será  apreciado  se  efetuado  dentro  dos  prazos  fixados  no  contrato  ou
instrumento equivalente.

Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

§ 1º  - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecução  parcial,  o  Tribunal  reterá,  preventivamente,  o  valor  da  multa  dos  eventuais
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.§
2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da
multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
§ 3º - Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo  8º  -  As  normas  estabelecidas  nesta  Resolução  deverão  constar  em  todos  os
procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4
de setembro de 2008.
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ANEXO X

PORTARIA Nº 008/2.010
De 08 de março de 2.010

MARIA  CÁRMEN  AMARANTE  BOTELHO,  Diretora  Superintendente  do
CONSAÚDE –  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do  Vale  do  Ribeira ,  no
uso de suas atribuições legais e estatutárias,  com fundamento à regra do Artigo 115
da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º: Instaurar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da  Resolução nº 5/93  do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atualizada pela Resolução nº
03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 04 de setembro
de 2.008, para os processos de licitações e contratos administrativos.

Art. 2º: Regulamentar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da Ordem de Serviço GP
nº 02/2001 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que tange
à Previdência Social,  de modo a prevenir  eventual responsabilidade solidária
quanto a estas, que possa recair sobre o CONSAÚDE.

Art. 3º: CUMPRA-SE.

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO
Diretora Superintendente - CONSAÚDE
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ANEXO XIANEXO XI    

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE:_____________________________________________________________
CONTRATADA:______________________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM):__________________________________________________
OBJETO:__________________________________________________________________
ADVOGADO(S): (*)__________________________________________________________

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes  do  seu  encaminhamento  ao  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO,  para  fins  de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno  do  Poder  Legislativo,  parte  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

LOCAL e DATA:____________________________________________________________

CONTRATANTE 

Nome e cargo:______________________________________________________________
E-mail institucional:_________________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________

CONTRATADA 

Nome e cargo:_____________________________________________________________
E-mail institucional __________________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________

(*) Facultativo, indicar quando já constituído.
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ANEXO  XII

INFORMAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

Dados Principais

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Tipo de Empresa - (assinalar a opção): 
1.  (  )  Empresa de Pequeno Porte;  2.  (  )  Empresa de Grande Porte;  3.  (  )  Microempreendedor Individual;  4.  (  )
Microempresa; 5. ( ) Sociedade Anônima; 6. ( ) Sociedade Limitada; 7. ( ) Sociedade por Ações; 8. ( ) Sociedade
Simples; 9. ( ) EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 10. ( ) Outras (Especificar): ______. 

Endereço:

UF: Cidade: Bairro: Cep:

Inscrição Estadual nº:

Inscrição Municipal nº:

Telefone: E-mail:

Representante

Nome:

RG.: CPF:

Telefone: E-mail:

Sócios

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

Dados do Contrato Social

Tipo de Registro - (assinalar a opção): 
1.  (   )  Cartório  de  Registro;  Títulos  e
Documentos;
2. (  ) Junta Comercial; ou
3. (  ) Micro Empreendedor Individual - MEI

Data: Número:

Responsável pela Assinatura do Contrato

Nome:

RG.: CPF:

Telefone: E-mail Pessoal:

Dados para Pagamento

Banco: Agência: Conta Corrente:
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ANEXO XIII

MODELO DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no
CNPJ (MF) sob o no ___________________ DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
_________________________________________(denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ
nº _______________________, caso seja vencedora do item 8 – SERVIDOR TIPO I, reúne
condições de apresentar, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços:

a) As comprovações de conformidades mencionadas no subitem 4.2 – CERTIFICADOS; e

b) DECLARAÇÃO do fabricante informando que a garantia será prestada pelo mesmo ou por
sua rede de assistência técnica autorizada;

_________________________________
LOCAL E DATA.

__________________________________
Nome e assinatura do representante legal

OBS.: ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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