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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
Processo EBC nº 0788/2016
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de
armazenamento de dados, composta de equipamentos, software, instalação, configuração,
migração, treinamento com garantia adotado pelo Sistema de Registro de Preços.
EMPRESA:__________________________________________________________________
ENDEREÇO:_________________________________________________________________
CNPJ DA EMPRESA:_________________________________________________________
TELEFONE:______________________FAC-SÍMILE/FAX: ____________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________________
Recebi da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC cópia do Edital do Pregão
Eletrônico/SRP nº 041/2017, cujo encaminhamento das propostas ocorrerá a partir do dia
13/11/2017, às 09h00, através sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br e a abertura da
sessão ocorrerá no dia 24/11/2017, às 09h30 min., no mesmo endereço eletrônico:
www.comprasgovernamentais.gov.br devendo ser considerado o horário de Brasília.
.
Local/Data, _____ de ____________________ de 2017.
______________________________________
Assinatura e Carimbo da Empresa
Nome Legível: _______________________________________
OBSERVAÇÃO: Todas as empresas que retirarem o Edital, favor enviar o Comprovante de
Recebimento pelo e-mail: cpl_ebc@ebc.com.br ou fax (0xx61) 3799-5654 / 3799-5656 / 37995657 ou entregar no endereço: SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000,
Bloco “B-50/60”, 1º Subsolo, em Brasília/DF - CEP: 70.333-900.
A falta do preenchimento e remessa do recibo de Edital à EBC exime a Administração da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer
informações adicionais.
Confirmar o envio do fax por meio dos telefones (0xx61) 3799-5654 / 3799-5656 / 3799-5657.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
Processo EBC nº 0788/2017
A Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.168.704/0001-42 e Inscrição Estadual nº 07.507.191/001-01, por intermédio do Pregoeiro
designado pela Portaria-Presidente nº 377 de 13 de julho de 2017, torna público para
conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, destinado à contratação de
empresa especializada para fornecimento de solução de armazenamento de dados,
composta de equipamentos, software, instalação, configuração, migração, treinamento com
garantia adotado pelo Sistema de Registro de Preços, de acordo as condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, que serão regidos pelo Regulamento Simplificado para
Contratação de Serviços e Aquisições de Bens pela EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de
2008, pela Lei nº 10.520, de 2002, pelo Decreto nº 3.555, de 2000, alterado pelos Decretos n os
3.693, de 2000 e 3.784, de 2001, pelo Decreto nº 7.892 de 2013, Decreto nº 7.174 de 2010,
pelo Regulamento do Pregão Eletrônico, Decreto nº 5.450, de 2005, e no que couber o
disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, e sua alteração, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores e de conformidade
com o que consta do Processo EBC nº 0788/2017.

1.

DO OBJETO

1.1.
Constitui objeto deste Pregão a contratação de empresa especializada para
fornecimento de solução de armazenamento de dados, composta de equipamentos,
software, instalação, configuração, migração, treinamento com garantia adotado pelo Sistema
de Registro de Preços, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo I deste Edital.

2.

DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1.
A sessão deste Pregão Eletrônico será aberta com a divulgação das Propostas
recebidas e início da etapa de lances, de acordo com o horário de Brasília:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
DATA: 24 de novembro de 2017.
HORÁRIO: às 09h30 min., (horário de Brasília).
UASG: 115406.
2.2.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
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realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro, em contrário.
3.

ANEXOS DO EDITAL

3.1.

Integram este Edital, independentemente de transcrição, para todos os fins de direito:
Anexo I -

Termo de Referência;
Encarte A - Das Especificações Técnicas;
Encarte B - Do Orçamento Estimado
Encarte C - Modelo de Proposta para Cotação de Preços;
Encarte D - Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de
Execução Contratual;
Encarte E - Modelo de Ordem
Armazenamento;

de

Serviço

de

Solução

de

Encarte E.1 - Modelo de Ordem de Serviço de Assistência Técnica;
Encarte F -

Termo de Confidencialidade e Sigilo de Pessoa Física;

Encarte F.1 - Termo de Confidencialidade e Sigilo de Pessoa Jurídica;
Anexo II -

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;

Anexo III -

Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador, conforme
inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002;

Anexo IV -

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

Anexo V -

Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo VI -

Minuta de Contrato.

4.

DAS CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.

Poderão participar deste Pregão as empresas que:
4.1.1
Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Ofício competente, à vista dos originais;
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4.1.2. Estejam legalmente estabelecidas e que explorem ramo de atividade
pertinente e compatível com o objeto deste Edital e seus anexos;
4.1.3
Estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001,
alterado pelo Decreto nº 4.485, de 2002;
4.1.3.1. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse
em participar deste Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua
habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da
Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data do recebimento
das propostas (Parágrafo único, art. 3º do Decreto nº 3.722 de 2001,
atualizado).
4.2.

Não poderão participar desta licitação as:
4.2.1.

Empresas que estejam suspensas de licitar e contratar com a EBC;

4.2.2.

Empresas que estejam com impedimento de licitar e contratar com a União;

4.2.3.
Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal;
4.2.4.
Empresas que se encontrem sob recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, em fase de dissolução e liquidação;
4.2.5.
Empresas que estejam reunidas em consórcio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constituição (controladas, coligadas ou subsidiárias entre si);
4.2.6.
Empresas e Pessoas Físicas que possuam registros impeditivos de
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela
Controladoria Geral da União – CGU, e de Improbidade Administrativa no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça, em atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº
8.666, de 1993, c/c o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (Ofício nº 590/2011/MP/SE/DEST,
de 24/08/2011; Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário do Tribunal de Contas da União);
4.2.7.
Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.8.
Empresas que mantenham qualquer vínculo com empregados da EBC, em
atenção ao disposto no inciso “VII” do subitem 11.3 do Regulamento de Pessoal da EBC
– NOR 301, aprovado em 13/03/2017, que veda ao empregado da EBC de “fazer parte,
como sócio ou dirigente, de empresa que preste serviço e forneça bens para a EBC, ou
que com ela transacione”;
4.2.9.
Empresas cujo objeto social seja incompatível ou estranho à finalidade do
objeto licitado;
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4.2.10.

Empresas estrangeiras que não funcionem no País;

4.2.11.
Pessoa Natural ou Jurídica que isoladamente ou em consórcio, seja
responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de cinco por cento do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º do art. 3º, do Decreto nº 5.450,
de 2005), no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.2.
Os Licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados
junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização
do Pregão. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
5.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do
Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450,
de 2005).
5.4.
O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou à EBC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (§ 5º do art. 3º do Decreto nº 5.450, de 2005).
6.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1.
O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante (inciso III do art. 13 do
Decreto nº 5.450, de 2005).
6.2.
Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(inciso IV do art. 13, do Decreto nº 5.450, de 2005).
6.3.
A participação no Pregão dar-se-á mediante a digitação da senha privativa do Licitante e
subsequente encaminhamento da Proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço
unitário por lote, o preço total por lote e o preço total global, das 09h00 min., do dia 13 de
novembro de 2017 até às 09h30 min., do dia 24 de novembro de 2017, horário de Brasília,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á, automaticamente,
a fase de recebimento de propostas (§ 1º, do art. 3º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
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6.3.1.
Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
6.4.
Como requisito para a participação neste Pregão, o Licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no edital.
6.5.
Após o encerramento da etapa de lances, o Licitante, detentor do menor valor, deverá
encaminhar, num prazo máximo de 01h30min (uma hora e trinta minutos), por meio
eletrônico (Sistema Comprasnet), após autorização do Pregoeiro, proposta de preços
contendo as especificações detalhadas dos serviços ofertados, o preço unitário por lote, o
preço total por lote e o preço total global, de acordo com o modelo de proposta de cotação
de preços constante no Encarte C do Termo de Referência Anexo I deste Edital, com os
respectivos valores readequados ao lance por ele apresentado, exclusivamente por meio
eletrônico (Sistema Comprasnet), conforme § 6º, do art. 25 do Decreto nº 5.450 de 2005, ou,
excepcionalmente para o endereço eletrônico: cpl_ebc@ebc.com.br ou para os Fax nºs
(0xx61) 3799-5654 / 3799-5656 / 3799-5657, desde que autorizado pelo Pregoeiro, via “chat”,
com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, e deverá conter:
6.5.1. O preço unitário por lote, o preço total por lote e o preço total global, fixo e
irreajustável, de acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43,
inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, em algarismo e por extenso, expresso em moeda
corrente nacional (R$), considerando as quantidades, as especificações e as exigências
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, e de acordo com o modelo de
proposta para cotação de preços, constante no Encarte C do Termo de Referência
Anexo I deste Edital. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros e entre os expressos em algarismo e por extenso, serão
considerados estes últimos;
6.5.2. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do disposto
na Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 16/09/2009, conforme modelo integrante
do Anexo IV, deste Edital;
6.5.3. Prazo de entrega de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de inicio da vigência do instrumento contratual;
6.5.4. Prazo de garantia de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, contra defeitos de
fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, obedecidos aos requisitos previstos no
Encarte A do Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
6.5.5. Descrição detalhada dos equipamentos ofertados contendo marca, modelo,
referência, este último se houver, e descrição detalhada das características técnicas do
produto cotado, conforme especificações estabelecidas no Encarte A do Termo de
Referência.
6.5.6. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os
custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais,
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seguro, materiais, peças e componentes de reposição, equipamentos, transporte e
demais despesas de qualquer natureza que, direta e indiretamente, incidam no integral
cumprimento das exigências previstas no Edital e seus anexos;
6.5.7. Declaração de que disporá, no momento da contratação, dos recursos humanos,
dos materiais e dos equipamentos necessários para o fornecimento do objeto deste
Edital;
6.5.8. Declaração expressa de que será responsável pela manutenção de sigilo
absoluto sobre quaisquer dados e informações relacionadas aos ambientes
operacionais da EBC e em quaisquer documentos que venha a ter conhecimento
durante a execução do objeto do presente Edital, não podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou utilizar tais dados, informações e documentos, sob as penas da
lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pela EBC, de acordo com o
Encarte F e F.1 do Termo de Referência Anexo I deste Edital;
6.5.9. Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade
pertinente e compatível com o objeto deste Edital;
6.5.10. Documentação técnica que comprove o atendimento das especificações dos
equipamentos cotados e que permitam inequívoca análise das especificações dos
equipamentos ofertados, com relação às exigências especificadas no Encarte A do
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Considera-se documentação oficial do
fabricante:
6.5.10.1
ou

Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante;

6.5.10.2
Documento extraído de consulta realizada na Internet na página
oficial do fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico
do fabricante com menção à página de que consta a informação apresentada;
6.5.10.3
Caso o Licitante não disponha de catálogos, folders, impressos ou
publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos
equipamentos, softwares, componentes e materiais, deverá apresentar
declaração do fabricante em que constem as especificações, preferencialmente
em língua portuguesa ou inglesa. Se for apresentada declaração em outro
idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução para a língua portuguesa;
6.5.10.3.1
Poderão ser apresentados em língua inglesa os
catálogos e folders do fabricante com especificações técnicas;
6.5.11.
Declaração expressa de que os equipamentos propostos são novos e de
primeiro uso, são fabricados em série, não serão produzidos com características
exclusivas, materiais diferenciados ou adaptações feitas para adequação ao objeto
deste Edital, garantindo assim a manutenção corretiva durante o período de garantia e
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a reposição de peças compatíveis;
6.5.13.
Declaração de que fornecerá todo e qualquer acessório e serviço não
previsto nas especificações, mas que se façam necessários ao correto funcionamento
dos equipamentos e funcionalidades, exigidas neste Edital;
6.5.14.
Declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição imediata
de todo e qualquer equipamento, que durante o período de garantia venha a apresentar
defeito, respeitado o previsto no Tópico L do Termo de Referência, Anexo I do Edital;
6.5.15.
Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes, por
produtos novos e originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante.
6.5.16. Comprovação do atendimento ao Processo Produtivo Básico (PPB) dos
bens e serviços de informática e automação que deverá ser demonstrada, mediante a
apresentação do documento relativo à fruição dos incentivos fiscais regulamentados
pelo Decreto nº 5.906, de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de 2006, e será evidenciada
(art. 7º e § 4º do art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010):
6.5.16.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do
Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA; ou
6.5.16.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do Licitante.
6.5.16.3. A comprovação de que trata o subitem 6.5.16 somente deverá ser
apresentada pelo Licitante que utilizar o exercício do direito de preferência,
disposto no Decreto n° 7.174, de 2010;
6.5.17. Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária do
Licitante não há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de
confiança, função de dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos
termos do inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
6.5.18. Declaração expressa de que não alocará familiares de empregado da EBC,
que exerça cargo de confiança ou função de confiança, na execução do objeto deste
Edital, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
6.5.19. Declaração expressa, no caso de microempresa e de empresa de pequeno
porte, de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e
que está excluída das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal;
6.5.20. O nome empresarial, o CNPJ, colocando o número do Edital do Pregão, dia e
hora de abertura, endereço completo, o número do telefone, fac-símile e endereço
eletrônico, bem como, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agência onde deseja receber seus créditos, nos termos do modelo de
proposta para cotação de preços, constante no Encarte C do Termo de Referencia
Anexo I deste Edital;
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6.5.21. A validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa na
proposta ofertada pelo Licitante do prazo de validade, será considerado o prazo de 60
(sessenta) dias corridos para todos os efeitos. Caso a contratação, por motivo de
força maior, não ocorra no período de validade das propostas, e persistindo o interesse
da EBC, esta poderá solicitar prorrogação da validade do prazo anteriormente referido,
por igual período.
6.6.
A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, datada e assinada
pelo Representante Legal do Licitante ou pelo procurador devidamente credenciado. A
comprovação da representação do Licitante dar-se-á por meio de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
Licitante, que deverá ser apresentada juntamente com a proposta.
6.6.1.
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do Licitante, deverá
apresentar juntamente com a proposta cópia autenticada do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.6.2.
No caso do Licitante se fizer representado com a procuração particular, esta
deverá ser apresentada juntamente com a proposta, acompanhada de cópia do contrato
social do Licitante com firma reconhecida e autenticada em Cartório.
6.7.
A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste Edital.
6.8.
A oferta de preços deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
6.9.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

7.

DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1.
A partir das 09h30 min., do dia 24/11/2017, já previstos no preâmbulo deste Edital e, de
conformidade com o subitem 2.1, terá início a sessão do Pregão Eletrônico/SRP nº
041/2017, com a divulgação das Propostas recebidas para execução dos serviços objeto desta
licitação, e início da etapa de lances, quando encerrar-se-á, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas de acordo com o disposto no Decreto nº 5.450, de 2005.
8.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1.
Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e de valor.

9
SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
00788/2016
Fls.

8.2.
Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras da sua aceitação.
8.3.
Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema pelo próprio Licitante.
8.4.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.5.
Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, vedada
a identificação do detentor do lance.
8.6.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.6.1
O disposto no subitem 8.6, dar-se-á por decisão do Pregoeiro que determinará
o encerramento da fase de lances.
8.7.
Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema
eletrônico contraproposta diretamente ao(s) Licitante(s) que tenham apresentado os lances de
menor valor, para que sejam obtidos preços melhores, bem assim decidir sobre sua aceitação.
8.7.1.
A negociação será realizada por meio do sistema (chat), podendo ser
acompanhada pelos demais Licitantes.
8.8.
Encerrada a fase da negociação de que trata o subitem 8.7, e se a empresa que
apresentou o menor preço, não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno
porte, e houver propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no
intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte
forma:
8.8.1.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após a solicitação do Sistema,
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame;
8.8.2.
Ultrapassada a fase descrita no subitem 8.8.1 o Pregoeiro, em cumprimento
às recomendações do Tribunal de Contas da União, proferidas nos Acórdãos nº
298/2011, nº 1.793/2011, nº 2.259/2011 e nº 3.256/2011, todos do Plenário, verificará a
veracidade da declaração apresentada pela microempresa e de empresa de pequeno
porte, de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e
que está excluída das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, em
consonância com o disposto no subitem 6.5.19 deste Edital;
8.8.2.1.
A verificação se dará mediante consulta no Portal da
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
seção "Despesas - Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)", para fins de constatação se o somatório dos
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valores das ordens bancárias por elas recebidas, no exercício anterior,
extrapolam os limites, para microempresas de R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais); e para empresa de pequeno porte de R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais), previstos no art. 3º, incisos I e II, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o art. 3º,
§ 2º, do mesmo diploma legal, em caso de início da atividade no exercício
considerado;
8.8.2.2.
A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos,
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o art. 3º, §§ 9ºA e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006;
8.8.2.3.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de
extrapolamento do limite legal acima citado a microempresa ou a empresa
de pequeno porte será alijada de participação do presente Pregão, sendo
ainda, permitido à EBC a instauração de diligências, abertura de processo
administrativo e aplicação das penalidades dispostas no item 23 deste Edital e
outras sanções cabíveis;
8.8.3.
Atendidas às exigências estabelecidas nos subitens 8.8.1 e 8.8.2, bem como
àquelas relativas à habilitação, dispostas no item 11 deste Edital, a microempresa e
empresa de pequeno porte terá adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
8.9.
Também fica estabelecido que, após o encerramento da fase de lances, será
assegurado o exercício do direito de preferência de que trata o Decreto nº 7.174, de 2010,
para contratação de bens e serviços de informática e automação, cujas propostas finais
estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, observada a
seguinte ordem:
a)
bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo
com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo
Federal;
b)

bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

c)
bens e serviços produzidos de acordo com o Produto Produtivo Básico (PPB), na
forma definida pelo Poder Executivo Federal.
8.9.1.
As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto
nas alíneas “a” a “c” do subitem 8.9 terão prioridade no exercício do direito de
preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas na mesma
situação.
8.9.2.
O exercício do direito de preferência (igualar a melhor proposta) na ordem
disposta no subitem 8.9 não excluirá o direito de preferência das microempresas e
empresas de pequeno porte, prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, sendo que a utilização de uma, exclui a utilização da outra.
11
SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
00788/2016
Fls.

8.9.3.
A comprovação do atendimento ao Processo Produtivo Básico (PPB) dos
bens e serviços de informática e automação deverá ser demonstrada, na fase de
proposta, mediante a apresentação do documento relativo à fruição dos incentivos
fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de
2006, e será evidenciada (art. 7º e § 4º do art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010):
a)
eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA;
ou
b)
por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do Licitante.
8.9.4.
Não sendo vencedor do certame o Licitante mais bem classificado, nos termos
do subitem 8.9.2, o sistema, de forma automática, convocará os Licitantes
remanescentes que porventura se encontrem na situação descrita nesta condição,
conforme o disposto no art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010, para o exercício do mesmo
direito.
8.9.5.
A aplicação do direito de preferência não excluirá a negociação entre o
Pregoeiro e o vencedor da fase de lances, prevista no § 8º do art. 24 do Decreto nº
5.450, de 2005.
8.9.6.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44 da Lei
Complementar nº 123, de 2006 e art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.9.7.
Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências editalícias.
8.9.8.
Caso, após o encerramento da etapa de lances, não se verifique a situação
prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, havendo eventual
empate entre propostas, ou entre proposta e lance, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.10. O Pregoeiro anunciará o Licitante Vencedor, após o encerramento da etapa de lances
da sessão publica ou, quando for o caso, após a negociação, e decisão acerca da aceitação
do lance de menor valor, considerando ainda o que consta nos subitens 8.8 e 8.9.
8.11. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta
deverá comprovar a situação de regularidade, no prazo máximo de 01h30min (uma hora e
trinta minutos), encaminhando imediatamente a documentação por meio eletrônico (Sistema
Comprasnet). Excepcionalmente os documentos de regularidade poderão ser encaminhados
para o endereço cpl_ebc@ebc.com.br ou para o Fax nº (0xx61) 3799-5654 / 3799-5656 /
3799-5657, desde que previamente autorizado pelo Pregoeiro, via “chat”, com posterior envio
dos originais ou cópias autenticadas. Da mesma forma, o Licitante deverá anexar ao Sistema
Comprasnet, a Proposta de Preços com os respectivos valores readequados aos lances,
observado o prazo máximo de 01h30min (uma hora e trinta minutos).
8.11.1.

Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência
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estão enumerados nos itens 6 e 11, deste Edital.
8.11.2.
Os prazos de envio do anexo da proposta e documentos de habilitação,
estabelecidos nos subitens 6.5 e 8.11 deste Edital, poderão ser prorrogados a critério
do Pregoeiro.
9.

DA DESCONEXÃO

9.1.
No caso de desconexão com o Sistema Comprasnet e/ou Pregoeiro, no decorrer da
etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, conforme previsto no § 10, do art. 24, do Decreto nº 5.450, de
2005.
9.2.
O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados (§ 10 do art. 24, do Decreto nº 5.450, de 2005).
9.3.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme prevê o § 11, do art.
24, do Decreto nº 5.450, de 2005.

10.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão, considerar-se-á
vencedor o Licitante que apresentar o Menor Preço Global por Lote.
10.1.1.
Erros e omissões existentes no quadro detalhado do preço ofertado,
inicialmente enviado, poderão ser retificados pelo Licitante, após solicitação ou
consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimos.
10.1.2.
Examinado o referido quadro, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a
respeito da aceitabilidade da proposta, observados os seguintes requisitos:
10.1.2.1.

Conformidade com as especificações do objeto;

10.1.2.2. Compatibilidade do preço unitário e total ofertado em relação aos
estimados.
10.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos neste Instrumento Convocatório e anexos, sendo desclassificadas as que
estiverem em desacordo.
10.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas, bem como será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
10.4. Serão automaticamente desclassificadas as propostas dos Licitantes que:
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10.4.1. não atenderem a todas as exigências contidas neste ato convocatório, sejam
omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento;
10.4.2. apresentarem vantagens baseadas nas ofertas de outro(s) Licitante(s), de
valor zero ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II e seus
parágrafos, da Lei nº 8.666, de 1993;
10.4.3. não estiverem assinadas pelos titulares dos Licitantes, ou pelos seus
representantes;
10.4.4. estejam reunidos em consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma
de constituição (controladas, coligadas ou subsidiárias entre si);
10.4.5. estejam suspensos de licitar e contratar com a EBC;
10.4.6. estejam impedidos de licitar e contratar com a União;
10.4.7. tenham sido declarados inidôneos para licitar e/ou contratar com quaisquer
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem
como de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
10.4.8. apresentarem preços com valores globais superiores aos limites
estabelecidos no subitem 17.1 deste Edital ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente
especificadas no ato convocatório da licitação;
10.4.8.1. quando o Pregoeiro solicitar ao Licitante a demonstração da
exequibilidade dos preços propostos e respectivas justificativas que
comprovem que os preços dos insumos são compatíveis com o objeto
licitado, o Licitante deverá atender a esta solicitação no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação feita para
esse fim.
10.5. O Pregoeiro, no julgamento das propostas e habilitação, poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância e a validade jurídica das propostas e/ou dos documentos,
mediante registro em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
10.6. Se a proposta ou o lance de Menor Preço Global por Lote, não for aceitável, ou se o
Licitante desatender às exigências habilitatórias e demais exigências do Edital e seus anexos,
o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
10.7. Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar
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diretamente com o Licitante detentor da proposta de Menor Preço Global por Lote, no sentido
de se obter melhor preço.
10.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às sanções constantes do item 23 deste Edital.
10.9. Será publicado o resultado da ata eletrônica, ao final assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio, constando a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e
demais informações relativas à sessão pública do Pregão, sem prejuízo de outras formas de
divulgação.
10.10. A ata será disponibilizada no site: www.comprasgovernamentais.gov.br para acesso
livre, imediatamente após o encerramento da sessão pública.
11.

DA HABILITAÇÃO

11.1. A habilitação do Licitante Vencedor será verificada “on line” no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento das
Propostas, devendo ainda, apresentar os seguintes documentos:
11.1.1.
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; atualizada, nos
termos do modelo constante do Anexo II deste Edital, assinada por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador do Licitante, devidamente identificado;
11.1.1.1.
Serão verificados em consulta “on line” durante a sessão deste
Pregão, no Portal da Transparência - www.portaltransparencia.gov.br e no portal
do CNJ - www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php as
declarações apresentadas pelo Licitante sobre a inexistência de registros no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela
Controladoria Geral da União – CGU, e de Improbidade Administrativa no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça, em atenção ao art. 97, caput e parágrafo único,
da Lei nº 8.666, de 1993, c/c o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (Acórdão nº
1.793/2011 – Plenário do Tribunal de Contas da União).
11.1.2.
Declaração de que o Licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, em
conformidade com a Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, nos
moldes do modelo constante do Anexo III deste Edital;
11.1.3.
Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, c/c arts. 1º, 2º e 3º da Lei
nº 12.440, de 2011;
11.1.4
O Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual comprove que o Licitante forneceu
equipamentos com características e quantitativos pertinentes e compatíveis com o objeto deste
Edital e seus anexos, e ateste a inexistência de qualquer fato desabonador em relação ao
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Licitante, ficando reservado a EBC o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem
esses documentos.
11.1.5. Comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base nos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um
(>1), analisada automaticamente pelo SICAF;
11.1.5.1. Os Licitantes que apresentarem resultado igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos índices referidos no subitem 11.1.5, deverão comprovar que possuem
Capital Social ou Patrimônio Líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor total global do lote da contratação, de acordo com os §§ 2º e 3º,
do art. 31, da Lei nº 8.666 de 1993.
11.2. Caso o vencedor do certame seja microempresa ou empresa de pequeno porte
beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 2006, e havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será a ela assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da EBC, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento de débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.2, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666 de 1993, sendo facultado à EBC convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.
11.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em
cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em
cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou
Membros da Equipe de Apoio.
11.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e anexos.
11.6. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às exigências neste item 11 do
Edital.
11.7. Se aceito e habilitado, o Licitante deverá enviar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, os
documentos de habilitação originais ou cópias autenticadas em cartório e a proposta de preços
original a que se referem os itens 6 e 11 deste Edital, para a Empresa Brasil de
Comunicação S/A - EBC no endereço SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000,
Bloco “B-50/B-60”, 1º subsolo, em Brasília/DF - CEP.: 70.333-900, em envelope fechado e
rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
ENVELOPE COM PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
ENDEREÇO: SCS QUADRA 8, EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2.000, BLOCO
“B-50/60”, 1º SUBSOLO, EM BRASÍLIA DF- CEP.: 70.333-900.
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12.

DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os Licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do Licitante mais bem classificado.
12.1.1. A apresentação de novas propostas na forma do exposto no subitem 12.1 não
prejudicará o resultado do certame em relação ao Licitante mais bem classificado.
12.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as
seguintes condições:
12.2.1. será incluído, na respectiva ata, o registro dos Licitantes que aceitarem cotar
os equipamentos com preços iguais ao do Licitante Vencedor na sequência da
classificação do certame.
12.2.2. o preço registrado com indicação dos Licitantes será divulgado no site da EBC
(www.ebc.com.br, no link “acesso à informação” em seguida “Licitações e
Contratos”) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e
12.2.3. a ordem de classificação dos Licitantes registrados na ata deverá ser
respeitada nas contratações.
12.3. O registro a que se refere o subitem 12.2 tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20
e 21 do Decreto nº 7.892, de 2013, e Cláusula Décima Quarta da Minuta da Ata de Registro de
Preços, Anexo VI deste Edital.
12.3.1.

Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
12.3.1.1. os preços e quantitativos do Licitante mais bem classificado
durante a etapa competitiva; e
12.3.1.2. os preços e quantitativos dos Licitantes que aceitarem cotar os
equipamentos em valor igual ao do Licitante mais bem classificado.

12.3.2. Se houver mais de um Licitante na situação de que trata o subitem 12.3.1.2,
serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva.
13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, de acordo com
a Minuta constante no Anexo V deste Edital, com o Licitante primeiro classificado e, se for o
caso, com a indicação dos demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro,
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos, na forma do inciso II e § 4ºdo
art. 11 do Decreto nº 7.892, de 2013.
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13.2. A Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início a
contar da data de homologação do presente Pregão.
13.3. A EBC, a seu critério, poderá convocar formalmente o Licitante, por meio de fax, e-mail
ou carta com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para
a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços que terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor, desde que ocorra motivo justificado
aceito pela EBC.
13.4. No caso do Licitante primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, responderá na forma da legislação vigente,
sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital.
13.5. Durante a vigência da Ata de Registros de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 2013.
13.6. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos equipamentos, observadas as
disposições contidas na alínea “d”, inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993, devidamente
comprovado, cabendo à EBC, por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as
necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
13.7. As aquisições dos equipamentos objeto da Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, mediante a assinatura do Instrumento Contratual .
13.8. A existência de preços registrados não obriga a EBC a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
14.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1. O Licitante Vencedor terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico:
14.1.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito,
quando:
14.1.1.1. comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado;
14.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o
custo das mercadorias (ou materiais) licitadas.
14.1.2.

Por iniciativa da EBC, por razões de interesse público devidamente motivadas
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e justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando o Licitante:
14.1.2.1. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
14.1.2.2. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
14.1.2.3.
Preço;

não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de

14.1.2.4. não aceitar o recebimento da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
14.1.2.5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
14.1.2.6. incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes;
14.1.2.7. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 (inciso IV do art.
20 do Decreto 7.892, de 2013).
14.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a EBC fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Licitantes Vencedores a nova
ordem de registro.
15.

DA CONTRATAÇÃO

15.1. A autoridade superior poderá desclassificar o Licitante Vencedor, por meio de despacho
fundamentado, até a assinatura do termo contratual, em razão de fato superveniente posterior
ao julgamento desta licitação, não lhe cabendo direito à reclamação, indenização ou a
ressarcimento.
15.2. O Licitante Vencedor deverá apresentar-se à Coordenação de Contratos e Parcerias da
EBC, situada no SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-50/60",
1º Subsolo, em Brasília/DF, telefone nº (0xx61) 3799-5651 / 3799-5652, para assinatura do
Contrato, no prazo estabelecido na notificação feita pela EBC para esse fim.
15.2.1. Para o atendimento ao disposto no subitem 15.2 do Edital o Licitante
Vencedor deverá apresentar cópia do Contrato Social/Estatuto e alterações posteriores,
ato de nomeação da Diretoria, se for o caso, com poderes de representação para firmar
a Contrato com a EBC, bem como os demais dados de qualificação da
empresa/signatário.
15.3. É facultado à EBC, quando o convocado não assinar o termo de contrato, não aceitá-lo
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ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar os
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
16.

DO CONTRATO

16.1. Em conformidade com o artigo 62 da Lei nº 8.666 de 1993, será lavrado Termo de
Contrato entre a EBC e o Licitante Vencedor desta licitação, Processo EBC nº 0788/2016, de
acordo com a minuta constante do presente Edital, Anexo VI.
16.2. Durante a vigência do Contrato, o Licitante Vencedor se compromete a manter todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação.
16.3. O prazo de vigência dos contratos decorrentes da ata será de 12 (doze) meses contados
a partir da data de assinatura dos respectivos instrumentos;
16.4. Pelo cumprimento irregular ou descumprimento de qualquer cláusula contratual, o
Licitante Vencedor, estará sujeito às sanções previstas no Tópico U do Termo de Referência,
Anexo I e na Minuta de Contrato, Anexo VI deste Edital, com fundamento no disposto nos
artigos 7º e 9° da Lei nº 10.520, de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 2005 e artigos 86,
87 e 88 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.

DA ESTIMATIVA DE CUSTOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. De acordo com pesquisa de mercado o valor total global estimado e máximo para a
contratação, objeto deste Edital, é de R$ 25.647.962,08 (vinte e cinco milhões seiscentos e
quarenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos), conforme descrito
na Tabela 1 do Encarte B – Orçamento Estimado do Termo de Referência, Anexo I deste
Edital.
17.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste edital, correrão à conta dos
recursos consignados no Orçamento da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, do
exercício de 2017/2018, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos
constarão da Nota de Empenho.
18.

DO FORNECIMENTO

18.1. O objeto deste Pregão estará sujeito às disposições do Regulamento Simplificado para
Contratação de Serviços e Aquisições de Bens pela EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de
2008, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, alterado pelos Decretos nos
3.693, de 2000 e 3.784, de 2001, do Regulamento do Pregão Eletrônico, Decreto nº 5.450, de
2005, Decreto nº 7.892 de 2013, Decreto nº 7.174 de 2010, no que couber o disposto na Lei
Complementar nº 123, de 2006 e alteração e subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 1993 e
alterações posteriores.
18.2. Para o fornecimento dos equipamentos, objeto desta licitação, o Licitante Vencedor
deverá cumprir fielmente as exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste
Edital.
18.3. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 8.666, de 1993, a EBC designará empregados como
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Gestor do Contrato, Fiscal(is) Técnicos, Requisitantes e Administrativos do Contrato, titular(es)
e substituto(s), para executar a fiscalização, devendo ser registradas todas as ocorrências e as
deficiências verificadas, oficiando ao Licitante Vencedor para a imediata correção das
irregularidades apontadas, de acordo com o Art. 30 da Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04, de
11/09/2014, alterada pela IN SLTI/MP n° 02, de 12 de janeiro de 2015.
18.4. Além das responsabilidades definidas no subitem 18.3, deverão ser observadas as
demais determinações previstas no Tópico Z do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
19.

DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1. O objeto deste Edital deverá ser entregue em qualquer um dos seguintes endereços,
conforme necessidade da EBC:
19.1.1. Na sede da EBC, situada no Setor Comercial Sul – SCS Quadra 08 Edifício
Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 –
Brasília/DF, CNPJ: 09.168.704/0001-42;
19.1.2. Unidade do Rio de Janeiro, Avenida Gomes Freire, 474 – Centro – CEP
20.231-115, CNPJ: 09.168.704/0002-23;
19.1.3. Unidade de São Paulo, Av. Mofarrej, 1200 – Vila Leopoldina – CEP: 05.311000, CNPJ: 09.168.704/0003-04;
19.1.4. Unidade de São Luís, Rua Armando Vieira da Silva, nº 126 – Bairro de
Fátima – CEP: 65030-130, CNPJ: 09.168.704/0006-57.
19.2. Os locais de execução do objeto estão estabelecidos na tabela do Tópico H do Termo
de Referência, Anexo I do Edital.
20.

DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 30° (trigésimo) dia útil, após a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
que será atestada pelo(s) Fiscal(is) de Contrato designado(s) pela EBC para esse fim.
20.1.1. Para execução do pagamento de que trata o subitem Y, o Licitante vencedor
deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra
legível, em nome da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, o CNPJ do local
onde o equipamento deverá ser entregue, conforme o subitem G.3.1 do Termo de
Referência, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.
20.1.2. Caso o Licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, deverá apresentar, junto à Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim
de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
20.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
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despesa, o documento fiscal será devolvido ao Licitante Vencedor e o pagamento ficará
pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a EBC.
20.2. Nos preços deverão estar incluídos todos os ônus tributários, fiscais, parafiscais,
trabalhistas e sociais e demais despesas de qualquer natureza que incidam direta ou
indiretamente sobre os serviços contratados;
20.3. O pagamento somente será efetuado, se cumpridas pelo Licitante Vencedor, todas as
condições estabelecidas neste Termo de Referência, com a efetiva prestação dos serviços;
20.4. O número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ indicado nos
faturamentos do Licitante vencedor deverá ser o mesmo indicado em sua qualificação no
preâmbulo do Instrumento de Contrato;
20.5. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço
contratado, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
20.6. Os pagamentos a serem efetuados em favor do Licitante vencedor estarão sujeitos, no
que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:
20.6.1. Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, da contribuição para seguridade social – COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e
alterações;
20.6.2. Da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de
13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;
20.6.3. Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor.
21.

DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

21.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no Tópico T do Termo de
Referência, Anexo I, além daquelas previstas neste Edital.

22.

DAS OBRIGAÇÕES DA EBC

22.1. As obrigações da EBC estão estabelecidas no Tópico S do Termo de Referência,
Anexo I deste Edital.

23.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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23.1. Durante a realização de todo o processo de licitação, até o momento imediatamente
anterior à assinatura do Contrato, o Licitante que, convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, incorrer na situação estabelecida no subitem 10.8
deste Edital, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ou descumprir qualquer outra disposição editalícia, sujeitar-se-á, a critério da EBC, às
seguintes sanções:
23.1.1.

Advertência por escrito;

23.1.2. multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor total do lote estimado da
contratação, definido no subitem 17.1 deste Edital;
23.1.3. multa de 3% (três por cento) calculado sobre o valor total do lote estimado
da contratação, definido no subitem 17.1 deste Edital;
23.1.4. multa de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total do lote estimado
da contratação, definido no subitem 17.1 deste Edital;
23.1.5. multa de 7% (sete por cento) calculado sobre o valor total do lote estimado
da contratação, definido no subitem 17.1 deste Edital;
23.1.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Município, e descredenciamento no SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de
Fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV, do art. 4°, da Lei n° 10.520 de 2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
23.2. Após celebração do contrato pelo Licitante Vencedor, sem prejuízo das penalidades
previstas no art. 86 e nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei Nº. 8.666, de 1993 e alterações
posteriores, a critério da EBC, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer
condições estipuladas para execução dos serviços, de que trata o presente Edital, o Licitante
Vencedor sujeitar-se-á, a critério da EBC, às sanções previstas no Tópico U do Termo de
Referência, Anexo I e na Minuta de Contrato constante no Anexo VI, ambos deste Edital.
23.3. As penalidades descritas nos subitens 23.1 e 23.2, nas situações e momentos para as
quais foram estabelecidas, podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério da
EBC, após análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação e serão, obrigatoriamente,
registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
23.4. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela EBC ou ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.
23.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada
a apresentação de defesa prévia pelo Licitante Vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data em que for comunicada pela EBC.
23.6. É facultado à EBC, quando o convocado não assinar o termo de contrato, não aceitá-lo
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ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar as
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
23.7. A imposição das penalidades previstas neste Item 23 deste Edital não exime o Licitante
Vencedor do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para
reparar ou ressarcir eventuais danos causados à EBC.
24.

DA NOVAÇÃO E RESPONSABILIDADES

24.1. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, tanto pela
EBC quanto pelo Licitante Vencedor, de direito ou faculdade que lhe assista o presente Edital,
ou a concordância com o atraso no cumprimento das obrigações da Administração ou do
Particular, não afetará os direitos ou faculdades que poderão ser exercidos, a qualquer tempo a
seu exclusivo critério, e nem alterará, de algum modo, as condições estipuladas neste Edital.
24.2. As partes responderão por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigações
contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor.

25.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

25.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá impugnar este Pregão, na forma eletrônica, via e-mail cpl_ebc@ebc.com.br ou
por escrito, protocolado o original, mediante recebimento na 2ª (segunda) via, na Coordenação
de Protocolo da EBC, situada no SCS, Quadra 8, Edifício Super Center Venâncio 2.000,
Bloco “B-50/B-60”, 1º subsolo, em Brasília/DF - CEP: 70.333-900, no horário de 08:00 às
12:00 e de 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
25.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
25.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
25.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.
25.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no subitem 26.1 deste
Edital (art. 19 do Decreto 5.450, de 2005).

26.

DOS RECURSOS

26.1. Existindo a intenção de interpor recurso, o Licitante deverá manifestá-la previamente ao
Pregoeiro, por meio eletrônico, em campo próprio, durante a sessão pública, explicitando
sucinta e motivadamente suas razões, imediatamente após a divulgação da fase recursal.
26.2. Aceita pelo Pregoeiro a intenção de recurso, o Licitante deverá num prazo de até 03
(três) dias úteis encaminhar as razões de recurso, através de memoriais, que será
disponibilizado
a
todos
os
participantes
por
meio
eletrônico
(Sistema
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Comprasgovernamentais), tão logo seja recebido pelo Pregoeiro da EBC.
26.3. Os demais Licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões no
mesmo prazo, de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.
26.4 É assegurada aos Licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de
subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
26.5. O acolhimento do recurso implica tão-somente invalidação daqueles atos que não sejam
passíveis de aproveitamento.
26.6. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante, em formulário próprio, por
meio eletrônico (Sistema Comprasgovernamentais) durante a sessão pública, importará na
preclusão da pretensão recursal administrativa e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao
Licitante Vencedor.
26.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
26.8. Só serão conhecidos os recursos interpostos, com manifestação prévia, em campo
próprio (Sistema Comprasgovernamentais), no ato da sessão pública e, e nos respectivos
prazos legais, bem como os que contiverem a identificação e assinatura do responsável legal
ou preposto da empresa.
26.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados nas
dependências da EBC, no endereço SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000,
Bloco “B-50/60”, 1º subsolo, em Brasília/DF, em dias úteis, no horário das 09:00 às 12:00 e
das 14:00 às 17:00 horas.
26.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os
respectivos prazos legais vencidos.
27.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

27.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro e será efetivada
quando não houver recurso ou após sua apreciação.
27.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao Licitante Vencedor, pelo Pregoeiro,
ou, quando houver recurso hierárquico, pela própria autoridade competente.
28.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da EBC, em decorrência de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou
anulada por vício ou ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que os
Licitantes tenham direitos a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 29 do
Decreto n° 5.450, de 2005.
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28.2. Havendo indícios de conluio entre os Licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
EBC comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, ao Ministério Público Federal e demais autoridades competentes, para as providências
devidas.
28.3. Qualquer modificação neste Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
28.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que dele deveria constar, desde a
realização da sessão pública.
28.5. Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a EBC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório.
28.6. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
28.7. Após abertura da sessão não poderá haver retirada ou substituição da proposta, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente
normais.
28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão Eletrônico.
28.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa prevista no item 23 deste Edital, o
lance será considerado proposta.
28.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
contratação.
28.12. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ebc.com.br, no link “acesso à informação”
em seguida “Licitações e Contratos”.
28.13. Para fins de faturamento deverá ser utilizado o CNPJ da EBC do local onde o
equipamento deverá ser entregue, conforme o subitem G.3.1 do Termo de Referência, Anexo I
deste Edital..
28.14. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descrito no Sistema
Comprasgovernamentais e as especificações estabelecidas neste Edital prevalecerão àquelas
definidas neste Edital.
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28.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão, exclusivamente pelo e-mail: cpl_ebc@ebc.com.br, não
sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma.
28.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes no Regulamento
Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens da EBC, aprovado pelo
Decreto nº 6.505, de 2008, na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 3.555, de 2000, no
Decreto nº 3.693, de 2000, no Decreto nº 3.784, de 2001, no Decreto nº 5.450, de 2005, e,
subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 1993.
29.

DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em
Brasília/DF, para solucionar quaisquer litígios oriundos deste Pregão e anexos, renunciando as
partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Brasília/DF, 10 de novembro de 2017.

Pregoeiro
Portaria-Presidente nº377, de 13/07/2017.
MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS
EMPRESAS NO COMPRASNET, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM
INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
REQUISITANTE:
DIRETORIA RESPONSÁVEL:
Gerência Executiva de Sistemas de Informação Diretoria de Operações, Engenharia
e Comunicação
Tecnologia

e

OBJETO:
A

A.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa
especializada para fornecimento de Solução de Armazenamento de Dados,
composta de equipamentos, software, instalação, configuração, migração,
Treinamento e Garantia adotado pelo Sistema de Registro de Preços.

JUSTIFICATIVA:

B

B.1. Os equipamentos de armazenamento de dados atualmente instalados nas
praças da EBC (DF, RJ e SP) foram adquiridos em 2009 e são utilizados para a
sustentação de todos os sistemas de informação em operação na empresa,
contemplando todos os dados e informações desde áreas administrativas e
corporativas como também das operações de Rádio e TV, particularmente
através do Sistema de Gestão de Ativos Digitais (MAM), projeto para o qual foi
realizada a respectiva aquisição.
B.2. Nas áreas de Rádio e Televisão estes equipamentos compõem a cadeia
produtiva audiovisual da EBC, sendo responsáveis pela primeira transação de
arquivos, tanto na entrada de arquivos, quanto em sua entrega aos diferentes
sistemas integrados (edição, exibição e outros) bem como na disponibilização
de documentos recuperados do acervo. Neste contexto, devem ainda manter
disponíveis as versões em baixa resolução, permanentemente acessíveis aos
usuários do sistema para efeito de consulta ao acervo. Isto faz com que o
volume de dados armazenado tenha crescimento contínuo e em grandes
volumes. De acordo com relatório extraído do sistema MAM, somente em
vídeo, nas três localidades de operação foram armazenados, somados, mais
de 190 TB (cento e noventa terabytes) ao longo de 2015. E ainda existem
diversos processos a serem migrados para utilização do sistema, o que indica
que esse consumo deva crescer mais nos proximos anos. Também,
recentemente, a EBC iniciou a operação de um sistema de Gestão Eletrônica
de Documentos (GED), cuja demanda de armazenamento crescerá
continuamente.
B.3. Faz-se importante destacar que os equipamentos em operação atualmente
encontram-se em final de ciclo de vida, ou seja, o fabricante apenas
compromete-se com o fornecimento de peças de reposição e correção de
falhas até 30 de março de 2018.
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B.4. Por seu papel central na transação de arquivos gerados e trabalhados por
todas as emissoras da EBC qualquer paralisação dos sistemas pode gerar
enormes transtornos à manutenção da programação normal e outros
compromissos assumidos, ou seja, ao caracterizar-se como um ativo de
infraestrutura da empresa torna-se prioritária a tomada de ações que garantam
o seu perfeito e permanente funcionamento minimizando riscos às diversas
operações da empresa.
B.5. Percebe-se, desta forma, que a aquisição de um novo conjunto de storages,
com mais capacidade de armazenamento, mais desempenho, mais
funcionalidades e menor consumo de espaço e energia contribuirá
sobremaneira para a continuidade e a segurança operacional das mais
diversas atividades da EBC baseadas em fluxos de arquivos digitais.
B.6. Como esta aquisição envolve equipamentos, instalação, configuração e
migração, treinamentos e garantia, que se trata de dispositivos projetados
especificamente para armazenamento de dados, a aquisição deverá ser em
lotes, para que todos os equipamentos sejam compatíveis entre si e para que o
Licitante Vencedor entregue o conjunto completo, realize a instalação,
configuração e migração, os treinamentos e ofereça a garantia, o que seria
inviável se houvessem fornecedores diversos.
B.7. A aquisição será dividida em 9 (nove) lotes independentes, o primeiro ao oitavo
lote são relacionado à Solução de Armazenamento de Dados – Storages e o
nono relacionado à Solução de Armazenamento de Dados – Switch Fiber
Channel. A divisão em lotes atende ao critério de agrupamento de itens
considerando o porte e as funcionalidades existentes em cada equipamento.
Cada lote deverá ser fornecido por um único fornecedor de modo que os
equipamentos, softwares e garantia dos itens de cada lote, sejam inteiramente
integrados, mas os nove lotes poderão ser arrematados por fornecedores
diferentes.
B.8. O certame deverá receber lance por lote, sendo que os equipamentos dos lotes
devem ser do mesmo fabricante, devido à necessidade de integração total
entre todos os componentes.
B.9. Os lotes serão compostos pelos itens descritos nas tabelas do Tópico D deste
Termo de Referência, os quais devem seguir as especificações, características,
funcionalidades e quantitativo relacionados neste Termo de Referência;
B.10. Em conformidade com art. 15, inciso II da seção V da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, todas as compras, sempre que possível, deverão ser
processadas através do Sistema de Registro de Preços – SRP;
B.11. Dada a rápida evolução tecnológica e os esforços da EBC para manter-se
atualizada e sustentando a sua operação com eficiência e economicidade, a
topologia da Solução ora proposta poderá ser ajustada, conforme a capacidade
executiva das equipes e os avanços sobre melhores práticas neste tipo de
atendimento;
B.12. Com a utilização do SRP a aquisição da(s) Solução(ões) de Armazenamento
de Dados permitirá que sejam adquiridos os bens com previsões de entregas
parceladas, instalação, configuração e migração, treinamento e garantia,
conforme conveniente para EBC;
B.13. Diante das justificativas apresentadas para o uso do SRP, verifica-se a
adequação ao inciso II e IV, art. 3º do Decreto nº 7892/2013, que assim
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dispõem:
“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:
I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa;
III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.”
B.14. A presente contratação é motivada pelo cumprimento das ações A49 “Adquirir soluções ou equipamentos para armazenamento de dados
(storages)” delineada no Plano Diretor de TI – PDTI 2013-2015 4º revisão,
alinhado às estratégias institucionais da EBC.
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PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

C

C.1. Poderão participar do processo as empresas interessadas que:
C.1.1. Atendam todas às exigências deste Termo de Referência e seus encartes e
apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente, à
vista dos originais;
C.1.2. Estejam legalmente estabelecidas e que explorem ramo de atividade
pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência e seus
Encartes.
C.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam reunidas em
consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição
(controladas, coligadas ou subsidiárias entre si), tendo em vista ser o objeto
deste Termo de Referência de simples execução, cujo mercado, nesse ramo de
atividade, é amplo e o fornecimento é passível de ser executado
individualmente, inclusive por micro ou pequenas empresas, não
caracterizando tal vedação eventual restrição à competitividade.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
D1.1. O objeto deste Termo é aquisição de Solução(ões) de Armazenamento de
Dados, divididos em 9 (nove) lotes, contemplando Equipamentos, Software,
Serviços de instalação, configuração e migração, Garantia e Treinamento para
atender as necessidades da EBC, de acordo com as especificações e
quantidades estimadas nas tabelas abaixo:
D1.2. LOTE 1 A 8– Solução Armazenamento de Dados – Storage
Lote Item
1

D1
1.1

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

UN

1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

1

1.2

Treinamento do Storage

UN

2

1.3

Instalação, Configuração e Migração

UN

1

UN

1

UN

6

1.4

Solução de Armazenamento de Dados – Software
de Gerenciamento Centralizado ( TIPO 3 )

1.5

Treinamento do Software de Gerenciamento
Centralizado de Storage
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Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

4

UN

4

UN

4

UN

3

UN

3

UN

3

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE
12 DISCOS SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo,

3

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
COM 12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

3.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,

4

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
SATA COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

4.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

Lote Item
2

1
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1.1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

UN

1

1.2

Treinamento do Storage

UN

2

1.3

Instalação, Configuração e Migração

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

UN

1

UN

2

Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
COM 12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,

3

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
SATA COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

3.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

Lote Item
1
3

1.1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

1.2

Treinamento do Storage
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1.3

Instalação, Configuração e Migração

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

UN

1

Instalação, Configuração e Migração

UN

1

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

UN

1

UN

1

UN

3

UN

3

Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
SATA COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

2.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

Lote Item
1
4

1.1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

1.2
Lote Item
1
1.1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

1.2

Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit

5

expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD
TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE
12 DISCOS SSD ( TIPO 2 )
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2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES

UN

3

UN

6

UN

6

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

UN

1

UN

1

SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
COM 12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

3.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,

4

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
SATA COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

4.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

Lote Item
1
6

1.1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

1.2

Instalação, Configuração e Migração
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Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA

UN

6

UN

6

UN

6

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

UN

11

(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
SATA COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

2.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

Lote Item
1
1.1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

1.2

Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,

2

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD
TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )

7
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE
12 DISCOS SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo,

3

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
COM 12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
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3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO

UN

11

UN

11

UN

9

UN

9

UN

9

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

2)
3.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,

4

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
SATA COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

4.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

Lote Item
1
1.1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com
garantia de 60 meses

1.2

Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit

8

expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD
TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE
12 DISCOS SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SSD ( TIPO 2 )
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Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SAS

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
COM 12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

3.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,

4

composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
SATA COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

4.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

D1.3. LOTE 9 – Solução Armazenamento de Dados – Switch Fiber Channel
Lot
Item
e
1

Descrição
Solução de Armazenamento de Dados – Switch
Fiber Channel TIPO 4, com garantia de 60 meses

9
2

Treinamento do Switch TIPO 4

Unid.

QTD

UN

16

UN

6

D1.4. O detalhamento técnico do objeto deste Termo de Referẽncia descrito nas
tabelas acima está especificados no Encarte A – Especificações Técnicas.
D1.5. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços
comuns, de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
3.555, de 08 de agosto de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas
38
SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
0788/2017
Fls.
usualmente encontradas, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregão.

MARCA OU MODELO
D2
Não se Aplica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
D3

D3.1. As especificações técnicas da(s) Solução(ões) de Armazenamento de Dados,
estão estabelecidas no Encarte A deste Termo de Referência.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

E

E.1. Lei nº 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências;
E.2. Lei nº 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências;
E.3. Decreto nº 7.892, de 23/01/2013: Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
E.4. Decreto n° 6.505, de 04/07/2008: Regulamento Simplificado para Contratação
de Serviços e aquisição de bens pela EBC;
E.5. Decreto nº 3.555, de 08/10/2000: Aprova o Regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
E.6. Lei Complementar nº 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte;
E.7. Decreto n° 7.174, de 12/05/2010: Regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas
demais organizações sob o controle direto ou indireto da União;
E.8. Decreto nº 5.450, de 2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências.
E.9. Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04, de 11/09/2014. Dispõe sobre o processo
de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e
Informática (SISP);
E.10. Instrução Normativa nº 01 de 30 de janeiro de 2012 da DSIC/GSIPR
(Presidência da República);
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PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO OU DE EXECUÇÃO

F

F.1. A Solução de Armazenamento de Dados contidos nos lotes de 1 a 9, deverão
ser entregues conforme as necessidades da EBC.
F.2. O Licitante Vencedor deverá entregar os lotes conforme ordem de serviço, para
esse fim, emitida pela EBC:
F.2.1. Que especificará os endereços, podendo ser em quaisquer das Unidades
enumeradas no Tópico G3 deste Termo de Referência, a critério da EBC,
observando eventuais mudanças de endereço.
F.2.2. As despesas referentes ao transporte dos equipamentos para entrega nas
localidades descritas no Tópico G3 deste Termo de Referência, serão
atribuídas ao Licitante Vencedor, não cabendo este custo ser realizado pela
EBC.
F.2.3. O Licitante Vencedor deverá entregar os equipamentos, a documentação
técnica atualizada, drivers e outros programas necessários ao seu
funcionamento, os quais poderão ser armazenados em mídia óptica
(CD/DVD) ou disponibilizados de forma eletrônica, sendo que as
atualizações as deverão ser disponibilizadas para download via internet no
sítio do fabricante.
F.3. Os equipamentos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e
deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente
contra danos de transporte manuseio e acompanhados das notas fiscais de
remessa;
F.4. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhado de comprovação da
forma de como os serviços de assistência técnica referente a garantia serão
prestados.
F.5. A entrega deverá ocorrer no prazo fixado na proposta comercial do Licitante
Vencedor, o qual não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço pelo Licitante
Vencedor.
F.6. Caso se veja impossibilitada de cumprir com o prazo estipulado no item
anterior, o Licitante Vencedor deverá, por escrito e com antecedência mínima
de 10 (dez) dias corridos antes de expirado o prazo, solicitar prorrogação do
prazo e apresentar justificativas;
F.6.1. O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo, quando for o caso,
deverá ser encaminhado à fiscalização da EBC, que poderá, de modo
justificado, acolher ou não o pedido;
F.6.2. Vencidos os prazos de entrega ou de prorrogação e não cumprida a
obrigação de entrega, a EBC oficiará o Licitante Vencedor acerca do
transcurso da data limite, passando o inadimplemento, a partir daí, a ser
considerado como recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por
conseguinte, sujeitando a empresa às penalidades previstas na lei.
F.6.3. O objeto adjudicado somente será considerado entregue quando emitido o
Termo de Recebimento Definitivo dos Bens pela EBC.
F.7. Dos Prazos de Execução e das Condições de Entrega:
F.7.1. O fornecimento de cada solução e a execução dos serviços, dos lotes de 1 a
9, inerentes a este Termo de Referência deverão obedecer aos prazos
descritos abaixo:
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Item

Prazos

Termo de
Recebimento
Provisório/Rejeiç
ão

Termo de
Recebimento
Definitivo

Pagamento

Instrumento:
Termo
de
Recebimento
Definitivo.

Prazo: até 30
Instrumento:
após
a
Termo
de dias
emissão
do
Prazo
de Recebimento
Termo
Provisório.
entrega: até Provisório ou de
Equipament 60 dias após Rejeição.
os (Lotes 1 o
Observação: em
a 9)
recebimento
de
da ordem de Prazo: em até 10 caso
serviço
dias
após
o necessidade,
prazo
recebimento dos este
poderá
ser
itens da solução.
estendido até o
limite de 90 dias,
conforme
previsto no artigo
73,
inciso
II,
parágrafo 3º. da
lei n° 8.666/93
Instrumento:
Instrumento:
de
de Termo
Prazo
de Termo
Recebimento
Software de
entrega: até Recebimento
Definitivo.
Gerenciame
70 dias após Provisório ou de
nto
Rejeição.
o
Centralizado
recebimento
do Storage
Prazo: até 30
da ordem de
(Lote 1)
após
a
serviço
Prazo: em até 10 dias
do
dias
após
o emissão
termo
provisório.
recebimento dos

Até
o
30º
(trigésimo) dia
após
o
recebimento da
Nota
Fiscal/Fatura,
devidamente
atestada
pelo
Fiscal
do
Contrato,
após
este
ter
verificado
o
cumprimento das
obrigações
do
Licitante
Vencedor.

Até
o
30º
(trigésimo) dia
após
o
recebimento da
Nota
Fiscal/Fatura,
devidamente
atestada
pelo
Fiscal
do
Contrato,
após
este
ter
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itens da solução.

verificado
o
cumprimento das
Observação: em obrigações
do
caso
de Licitante
necessidade,
Vencedor.
este
prazo
poderá
ser
estendido até o
limite de 90 dias,
conforme
previsto no artigo
73,
inciso
II,
parágrafo 3º. da
lei n° 8.666/93
Instrumento:
Termo
de
Recebimento
Definitivo.

Serviços de
Instalação,
configuraçã
oe
Migração
(Lote 1 a 8)

Até
o
30º
(trigésimo) dia
após
o
recebimento da
Nota
Fiscal/Fatura,
devidamente
atestada
pelo
Fiscal
do
Contrato,
após
este
ter
verificado
o
cumprimento
das
da poderá
ser
do
dos estendido até o obrigações
limite de 90 dias, Licitante
Vencedor.
conforme

Instrumento:
Termo
de Prazo: até 30
Recebimento
dias
após
a
Prazo
de Provisório ou de emissão
do
conclusão: Rejeição.
termo provisório.
até 10 dias
após
o
Recebiment Prazo: em até 10 Observação: em
o
do(s) dias a partir do caso
de
Equipament comunicado
necessidade,
o(s)
formal do Licitante este
prazo
Vencedor
Conclusão
serviços.

previsto no artigo
73,
inciso
II,
parágrafo 3º. da
lei n° 8.666/93
de
Treinamento Prazo
conclusão:
(Lotes 1, 2, até 90 dias

Não se aplica

Instrumento:
Até
o
Termo
de (trigésimo)
Recebimento
após

30º
dia
o
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3 e 9)

após
da
solicitação
do
treinamento
pela EBC.

Definitivo.

Prazo: até
dias
após
conclusão
treinamento.

recebimento da
Nota
Fiscal/Fatura,
30 devidamente
pelo
a atestada
Fiscal
do
do
Contrato,
após
este
ter
verificado
o
cumprimento das
obrigações
do
Licitante
Vencedor.

ROTINA DE EXECUÇÃO

G1

G1.1. No prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da data de início da vigência do
instrumento contratual, deverá ser realizada uma reunião de alinhamento entre
a EBC e o Licitante Vencedor, em Brasília/DF, na Sede da Empresa, situada no
SCS Quadra 8, Bloco “B-50/B-60”, Edifício Super Center Venâncio 2.000, 1º
subsolo.
G1.1.1. Nessa ocasião, o Licitante Vencedor terá a oportunidade de conhecer
detalhadamente o ambiente operacional da EBC, os horários de trabalho e
particularidades dos locais onde será fornecida a solução e a execução dos
serviços integrantes constantes neste Termo de Referência, bem como, para
conhecer a Equipe Técnica responsável pela fiscalização e
acompanhamento da execução do objeto deste Termo de Referência.
G1.1.2. Caberá ao Licitante Vencedor apresentar, por meio eletrônico, no prazo de
até 07 (sete) dias úteis, a contar da data de realização da reunião
mencionada no subitem G1.1, um cronograma de execução do fornecimento
da Solução, obedecidos os prazos estabelecidos neste instrumento, que
deverá ser avaliado e aprovado pela EBC.
G1.1.2.1. Com o cronograma de execução o Licitante Vencedor deverá apresentar
o conteúdo programático do treinamento técnico previsto no Encarte A.
G1.2. A forma de solicitações de fornecimento e prestação de serviços dar-se-ão por
meio de Ordem de Serviço (OS) – Encarte E deste Termo de Referência,
conforme descritas abaixo, emitidas pela EBC, quando da oportunidade e
conveniência de instalação da solução na Sede da EBC ou em suas unidades
descentralizadas.
G1.3. Solução de Armazenamento:
G1.3.1. Aquisição através de Ordem de Serviço (OS), na qual constará: quantidade,
local de instalação, prazos de atendimento, valor, dentre outras informações
consideradas necessárias pelo Gestor do Contrato.
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G1.3.2. O serviço de instalação do equipamento, de configuração, de migração, de
customização e assistência técnica, deverão ser executados de forma direta,
vedada a subcontratação.
G1.3.2.1. Os serviços deverão ser executados no horário combinado
posteriormente, entre a EBC e o Licitante Vencedor.
G1.3.2.2. Os serviços deverão ser prestados ininterruptamente, por meio de
profissionais devidamente habilitados.
G1.3.2.3. Treinamento
G1.3.2.3.1. Solicitação de Treinamento por meio de comunicação formal ao
Licitante Vencedor contendo: o nome do treinamento; quantidade de
empregados e a cidade onde deverá ser realizado o treinamento,
dentre as indicadas neste Termo de Referência. Podendo ser realizado
a qualquer tempo durante a vigência contratual, de acordo com a
conveniência da EBC.

G2

DO TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL:
G2.1. As especificações, prazos e rotinas de execução do treinamento estão
estabelecidas nos Tópicos G1 e Encarte A deste instrumento.

LOCAL DE ENTREGA

G3

G3.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue em qualquer um dos
seguintes endereços, conforme necessidade da EBC:
G3.1.1.
Na sede da EBC, situada no Setor Comercial Sul – SCS Quadra 08
Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo –
CEP: 70.333-900 – Brasília/DF, CNPJ: 09.168.704/0001-42;
G3.1.2.
Unidade do Rio de Janeiro, Avenida Gomes Freire, 474 – Centro – CEP
20.231-115, CNPJ: 09.168.704/0002-23
G3.1.3.
Unidade de São Paulo, Av. Mofarrej, 1200 – Vila Leopoldina – CEP:
05.311-000, CNPJ: 09.168.704/0003-04;
G3.1.4.
Unidade de São Luís, Rua Armando Vieira da Silva, nº 126 – Bairro de
Fátima – CEP: 65030-130, CNPJ: 09.168.704/0006-57.
G3.2. Os locais de execução do objeto estão estabelecidos na tabela do Tópico H
deste Termo de Referência.

REGIME DE EXECUÇÃO
G4

G4.1. A execução do objeto descrito neste Termo de Referência será de forma
indireta, por empreitada por preço global do lote, em conformidade com o
disposto na Lei 8.666/93.

H

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
H.1. Assistência Técnica Corretiva:
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H.1.1.

Consiste na adoção de uma série de procedimentos destinados a recolocar
os equipamentos, em perfeito estado de uso e funcionamento,
compreendendo, inclusive, a mão de obra necessária ao reparo, substituição
de peças, componentes e materiais da mesma espécie, com os ajustes e
recuperações de partes dos bens, de forma que voltem às suas condições
originais.
H.1.2. A EBC para adoção desses procedimentos solicitará ao Licitante Vencedor a
abertura de chamado técnico por meio de telefone ou e-mail.
H.1.3. Para o atendimento técnico, o Licitante Vencedor emitirá Ordem de Serviço,
na qual deverá conter no mínimo, os seguintes dados: número da ordem de
serviço interna da EBC, hora do início do atendimento, item revisado,
consertado ou substituído, diagnósticos técnicos dos problemas que possam
ter ocasionado o defeito na peça, no componente, no equipamento, hora do
término do atendimento, bem como a orientação de procedimentos
preventivos a serem adotados, caso seja necessário, a fim de evitar-se a
ocorrência de defeitos similares.
H.1.4. O atendimento ao chamado técnico deverá ocorrer no prazo máximo de 2
(duas) horas a partir da abertura do chamado. Nesse prazo, deverá estar
incluído o tempo de deslocamento até ao local onde estão instalados os
equipamentos.
H.1.5. A solução do problema detectado deverá ocorrer no prazo máximo de 2
(duas) horas a partir do início do atendimento, à exceção da Praça de São
Luís, cujo prazo máximo de solução do problema é de 6 (seis) horas.
H.1.6. Caso o defeito apresentado não seja de simples solução e que não seja
possível a sua correção no prazo estabelecido nos subitens anteriores, a
EBC poderá, mediante as justificativas apresentadas, aceitar a prorrogação
do prazo para a realização dos serviços, desde de que seja fornecido outro
equipamento de igual configuração ou superior, até resolução definitiva do
problema;
H.1.7. A substituição de peças ou de componentes dos equipamentos deverá ser
efetuada com material original e novo, não recondicionado, recomendado
pelo fabricante;
H.2. O prazo de vigência dos serviços de assistência para os equipamentos deverá
ter duração pelo prazo fixado na proposta comercial da empresa, não podendo
aludido prazo ser inferior a 60 (sessenta) meses, contados da data em que
ocorrer recebimento definitivo dos bens. Durante esse período, a assistência
técnica poderá ser prestada nos locais onde os equipamentos estiverem sendo
utilizados (modalidade on-site), de acordo com as localidades estabelecidas na
tabela a seguir e requisitos especificados no Encarte A.
Local

Endereço

Brasília

Setor Comercial Sul – SCS Quadra 08 Edifício Super
Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo –
CEP: 70.333-900 – Brasília/DF.

Rio de Janeiro

Avenida Gomes Freire, 474 – Centro – CEP 20.231-115
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São Paulo

Av. Mofarrej, 1200 – Vila Leopoldina – CEP: 05.311-000

São Luís

Rua Armando Vieira da Silva, nº 126 – Bairro de Fátima
- CEP 65030-130

H.3. O Licitante Vencedor deverá emitir, mensalmente, relatórios de todas as
manutenções realizadas, programadas ou de emergência, ressaltando os fatos
importantes e detalhando os pormenores das manutenções, de forma a manter
registros completos das ocorrências e subsidiar as decisões da EBC, caso
requeiram.
H.3.1. O relatório deverá ser assinado pelo Fiscal(is) da EBC, responsavél(is) pelo
acompanhamento dos serviços, que se obriga a acompanhar a execução das
manutenções.
H.4. O Licitante vencedor deverá disponibilizar uma central de atendimento (0800, email e/ou portal de atendimento), para abertura de chamados, dúvidas e outros
contatos.

ORÇAMENTO ESTIMADO
I

I.1.

O valor total global estimado para a contratação é de R$ 25.647.962,08 (Vinte
e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta
e dois reais e oito centavos), conforme descrito na Tabela 1 do Encarte B –
Orçamento Estimado deste Termo de Referência.

PROPOSTA ECONÔMICA

J

J.1. A proposta deverá ser redigida na língua portuguesa, sem rasuras, com nome e
endereço completos, telefone, CNPJ, nº da agência, conta-corrente e banco,
data e assinatura do responsável legal.
J.2. A proposta econômica deverá conter, no mínimo:
J.2.1. Nome empresarial, CNPJ, endereço completo, o número do telefone e
endereço eletrônico, número de sua conta-corrente com nome do Banco e
da agência onde deseja receber seus créditos, bem como colocando o
número do Edital do Pregão, dia e hora de abertura.
J.2.2. O preço unitário por lote, o preço total por lote e o preço total global, de
acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso
IV, da Lei nº 8.666 de 1993, expressos em reais, compreendendo todos os
custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento dos equipamentos
especificados no Encarte A deste Termo de Referência;
J.2.3. Validade da proposta, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos a contar da
data de sua apresentação.
J.2.4. Prazo de entrega de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de início da vigência do instrumento contratual;
J.2.5. Prazo de garantia de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contados da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, contra
defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, obedecidos aos
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requisitos previstos no Encarte A deste instrumento;
J.2.6. Descrição detalhada dos equipamentos ofertados contendo marca, modelo,
referência, este último se houver, e descrição detalhada das características
técnicas do produto cotado, conforme especificações estabelecidas no
Encarte A deste Termo de Referência.
J.2.7. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos
os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais,
trabalhistas e sociais, seguro, materiais, peças e componentes de reposição,
equipamentos, transporte e demais despesas de qualquer natureza que,
direta e indiretamente, incidam no integral cumprimento das exigências
previstas neste Termo de Referência;
J.2.8. Declaração de que disporá, no momento da contratação, dos recursos
humanos, dos materiais e dos equipamentos necessários para o
fornecimento do objeto deste Termo de Referência, nas condições nele
establecidas;
J.2.9. Declaração expressa de que será responsável pela manutenção de sigilo
absoluto sobre quaisquer dados e informações relacionadas aos ambientes
operacionais da EBC e em quaisquer documentos que venha a ter
conhecimento durante a execução do objeto do presente Termo de
Referência, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
utilizar tais dados, informações e documentos, sob as penas da lei,
independentemente da classificação de sigilo conferida pela EBC a estes;
J.2.10. Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência;
J.2.11. Documentação técnica que comprove o atendimento das especificações dos
equipamentos cotados e que permitam inequívoca análise das
especificações dos equipamentos ofertados, com relação às exigências
especificadas no Encarte A deste Termo de Referência. Considera-se
documentação oficial do fabricante:
J.2.11.1. Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; ou
J.2.11.2. Documento extraído de consulta realizada na Internet na página oficial do
fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do
fabricante com menção à página de que consta a informação
apresentada;
J.2.11.3. Caso o Licitante não disponha de catálogos, folders, impressos ou
publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos
equipamentos, softwares, componentes e materiais, deverá apresentar
declaração do fabricante em que constem as especificações,
preferencialmente em língua portuguesa ou inglesa. Se for apresentada
declaração em outro idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução
para a língua portuguesa;
J.2.11.3.1.
Poderão ser apresentados em língua inglesa os catálogos e folders do
fabricante com especificações técnicas;
J.2.12. Declaração expressa de que os equipamentos propostos são novos e de
primeiro uso, são fabricados em série, não serão produzidos com
características exclusivas, materiais diferenciados ou adaptações feitas para
adequação a este Termo de Referência, garantindo assim a assistência
corretiva durante o período de garantia e a reposição de peças compatíveis;
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J.2.13. Declaração de que fornecerá todo e qualquer acessório e serviço não
previsto nas especificações, mas que se façam necessários ao correto
funcionamento dos equipamentos e funcionalidades, exigidas neste Termo
de Referência;
J.2.14. Declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição imediata
de todo e qualquer equipamento, que durante o período de garantia venha a
apresentar defeito, respeitado o previsto no tópico L. deste Termo de
Referência;
J.2.15. Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes, por
produtos novos e originais, não recondicionados, recomendados pelo
fabricante.

K1

PROPOSTA TÉCNICA
Não se Aplica.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

K2

K3

K4

K2.1. Para comprovação da qualificação técnica, o Licitante deverá apresentar:
K2.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, no qual comprove que o Licitante forneceu equipamentos
com características e quantitativos pertinentes e compatíveis com o objeto
deste Termo de Referência e seus anexos, e ateste a inexistência de
qualquer fato desabonador em relação ao Licitante, ficando reservado a
EBC o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem esses
documentos.

CONTRATAÇÕES ESPECIAIS:
Não se Aplica.

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Não se Aplica.

GARANTIA DO OBJETO:
L

L.1. O Licitante Vencedor deverá prover garantia dos equipamentos que compõem
a(s) Solução(ões) de Armazenamento de Dados durante o prazo de 60
(sessenta) meses a contar da assinatura do termo de recebimento definitivo.
L.2. Durante o período de garantia o Licitante Vencedor deverá prestar a assistência
técnica nos equipamentos, conforme previsto no Tópico H deste Termo de
Referência.
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L.3. A assistência técnica será prestada na modalidade on-site, nas dependências
da Sede e unidades regionais da EBC, conforme descrito no Tópico H.
L.4. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos serviços de garantia
aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes,
ficarão inteiramente a cargo do Licitante Vencedor, bem como a
responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua
guarda, ou sob a guarda de sua assistência técnica credenciada, arcando com
quaisquer danos.

M

GARANTIA CONTRATUAL:
M.1. Não se aplica.
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

N

O

N.1. Para julgamento da Licitação, deverá ser utilizado o critério de MENOR PREÇO
GLOBAL por LOTE.
VISTORIA:
Não se Aplica.

P

AMOSTRAS
Não se Aplica.

Q

SUBCONTRATAÇÃO:

Q.1. Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

R

R.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto do presente
Instrumento será recebido conforme descrito na tabela do item F.7.1..
R.2. Os equipamentos integrantes da(s) Solução(ões) de Armazenamento de
Dados, objeto deste Termo de Referência, serão recebidos por Comissão
constituída pela EBC, com, no mínimo, 03 (três) membros, que terá a
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, emitir os Termos de
Recebimento Provisório, ou de Rejeição, conforme o caso.
R.3. A Comissão constituída pela EBC para o recebimento dos equipamentos
integrantes da(s) Solução(ões), objeto deste Termo de Referência, analisará as
entregas e emitirá o Termo de Recebimento Provisório, ou de Rejeição,
conforme o caso, obedecidas às condições estabelecidas no Tópico F e as
rotinas de execução dispostas no Tópico G1 deste Termo de Referência.
R.4. A EBC indicará empregado(s) que será(ão) designado(s) Fiscal(is) do Contrato
e que terá(ão) a responsabilidade de receber, supervisionar e acompanhar a
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execução dos serviços, verificar se foram realizados a contento, realizar a
conferência dos relatórios de apresentação obrigatória e efetuar os atestes nas
Notas Fiscais / Faturas tantos dos serviços quanto dos equipamentos, para fins
de pagamento, emitindo o respectivo Termo de Recebimento Definitivo, ou de
Rejeição, conforme o caso.
R.5. A EBC, por meio do(s) fiscal(is) do contrato, emitirá os termos de recebimento
provisório/definitivo do treinamento nos prazos definidos na tabela no item
F.7.1.
R.6. O Licitante Vencedor deverá indicar preposto, durante o período de vigência,
para representá-lo sempre que for necessário.

OBRIGAÇÕES DA EBC

S

T

S.1. Designar um Gestor Documental e Fiscal(is) titular(es) e substituto(s), para
executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas, oficiando ao Licitante Vencedor para a imediata
correção das irregularidades apontadas;
S.1.1. A existência e a atuação da fiscalização pela EBC, em nada restringe as
responsabilidades técnicas e gerenciais únicas, integrais e exclusivas do
Licitante Vencedor, no que concerne a execução do objeto contratado;
S.2. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo Licitante
Vencedor, de acordo com os termos do contrato assinado.
S.3. Proporcionar todas as condições e prestar as informações necessárias para
que o Licitante Vencedor possa cumprir com suas obrigações, dentro das
normas e condições estabelecidas neste instrumento.
S.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo preposto do Licitante Vencedor.
S.5. Comunicar oficialmente ao Licitante Vencedor quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato, e solicitar a sua correção.
S.6. Registrar e oficializar ao Licitante Vencedor, as ocorrências de desempenho ou
comportamento insatisfatório, irregularidades, falhas, insuficiências, erros e
omissões constatados, durante a execução do contrato, para as devidas
providências pelo Licitante Vencedor.
S.7. Rejeitar, no todo ou em parte, a(s) Solução(ões) com especificações inferiores
ou em desacordo com as definidas neste Termo de Referência.
S.8. Aplicar ao Licitante Vencedor as penalidades pelo cumprimento irregular ou
descumprimento de qualquer cláusula contratual, de acordo com as sanções
previstas neste Termo de Referência;
S.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas condições deste Termo de Referência;
S.10. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências contratuais.

OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
T.1. Indicar responsável técnico-administrativo como preposto, para gerenciar o
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T.2.

T.3.

T.4.

T.5.
T.6.
T.7.

T.8.

T.9.

T.10.

T.11.
T.12.

T.13.
T.14.

cumprimento de todas as obrigações pactuadas, manter entendimentos
técnicos e administrativos com o empregado designado Fiscal do Contrato pela
EBC, orientar, fiscalizar e supervisionar, o fiel cumprimento de todas as
obrigações contratuais, bem como receber correspondências da EBC e/ou
transmiti-las à Direção do Licitante Vencedor;
Fornecer o objeto adjudicado para o qual se sagrar vencedora, em estrita
conformidade com as especificações e condições exigidas neste Termo de
Referência e na licitação pertinente, bem como naquelas resultantes de sua
proposta, devendo já estar inclusos nos valores propostos todos os custos,
impostos, taxas e demais encargos pertinentes à formação do preço;
Quando da assinatura do contrato, comprovar através de documentação do
fabricante que todos os equipamentos fornecidos são novos e de primeiro uso,
e que não estarão fora da linha de produção nos próximos 90 (noventa) dias
após a entrega dos mesmos;
Substituir qualquer equipamento durante o prazo de garantia, em um período
de 6 (seis) meses, se ocorrer mais de 3 (três) chamados referentes ao mesmo
problema (desde que a causa-raiz do mesmo tenha sido atribuída ao
equipamento), ou mais de 5 (cinco) chamados referentes a problemas distintos
(desde que a causa-raiz dos mesmos tenha sido atribuída ao equipamento);
Responsabilizar-se pelo ônus de retirada e devolução dos equipamentos para
realização de assistência técnica fora das dependências da EBC;
Cumprir fielmente as obrigações assumidas, observando as exigências
técnicas estabelecidas neste Termo de Referência;
Comprometer-se a disponibilizar somente pessoal certificado pelo fabricante da
solução contratada para execução de serviços na EBC, comprovando
documentalmente tal qualificação técnica sempre que solicitado pela
contratante;
Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados aos
equipamentos, instalações, patrimônios e bens da Administração ou de
terceiros, em decorrência da entrega ou retirada dos produtos e da execução
da assistência técnica;
Comunicar à EBC, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco
o êxito e o cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias
para a execução dos serviços;
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões
que se fizerem no objeto contratual, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu
valor inicial;
Atender às solicitações emitidas pela Fiscalização quanto às informações e/ou
documentação das licenças das funcionalidades contratadas;
Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse da EBC ou de terceiros, de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios
estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios,
documentos, entre outros;
Manter, durante a execução do contrato, as condições que ensejaram a
contratação;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações oriundas da
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adjudicação;
T.15. O Licitante Vencedor será responsável pela manutenção de sigilo absoluto sobre
quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e em
quaisquer mídias a que venha a ter conhecimento durante a execução dos
trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais
dados, informações e documentos, sob as penas da lei, independentemente da
classificação de sigilo conferida a esses pela EBC, conforme Encarte F deste
Termo de Referência.
T.15.1.
Todos os empregados do Licitante Vencedor deverão assinar o
termo de ciência da declaração da manutenção de sigilo, nos termos do item
T.15, enviando o mesmo para a EBC visando a gestão do contrato.
T.16. A restrição de que trata o item T.15. deverá ser observado pelo Licitante Vencedor
durante e após a execução dos serviços, responsabilizando-se pela violação do
sigilo, nos termos da lei.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

U

U.1. O Licitante Vencedor, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis, sujeitar-seá às seguintes sanções, a critério da EBC, pelo descumprimento total ou
parcial, erros ou atrasos na execução dos serviços, produtos e relatórios ou de
qualquer cláusula ou condição contratual, com a garantia do contraditório:
a)
Advertência por escrito;
b)
Multa compensatória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
calculada sobre o valor total do contrato, até o limite máximo de 10% (dez
por cento);
c)
Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;
d)
Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento do SICAF ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV,
do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais;
U.2. Pelo descumprimento dos prazos relacionados à entrega e instalação dos
equipamentos, será aplicada multa moratória à razão 0,5% (meio por cento) do
valor total referente a parcela dos equipamentos, por local de entrega, por dia
de atraso, limitado ao teto de 10% (dez por cento) desse valor.
U.3. Pelo descumprimento dos prazos relacionados à assistência técnica em
garantia, será aplicada multa moratória à razão 0,5% (meio por cento) do valor
total do contrato, limitado ao teto de 10% (dez por cento) desse valor.
U.4. Pelo descumprimento dos prazos relacionados a realização das turmas
constantes do cronograma aprovado para execução do treinamento, o Licitante
Vencedor será aplicada a multa moratória à razão de 10% (dez por cento) do
valor da respectiva turma.
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U.5. Pelo descumprimento dos prazos acordados relacionados ao retorno para
abertura e execução das Ordens de Serviços, será aplicada multa moratória à
razão de 2% (dois por cento) do valor toral estimado da respectiva OS, por dia
de atraso, limitado ao teto de 20% (vinte por cento) desse valor.
U.6. Pelo descumprimento dos prazos relacionados aos serviços de instalação,
configuração e migração, será aplicada multa moratória de 0,1% (um décimo
por cento) do valor total desses serviços, por local de entrega, por dia de
atraso, limitado ao teto de 10% (dez por cento) desse valor.
U.7. As penalidades desta Cláusula podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, a critério da EBC, após análise das circunstâncias que
ensejarem sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
U.8. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos
determinados nas notificações serão descontadas das Notas Fiscais/Faturas
ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
U.9. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo,
sendo facultada a apresentação de defesa prévia pelo Licitante Vencedor, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for comunicada pela
EBC.
U.10. É facultado à EBC, quando o convocado não assinar o termo de contrato, não
aceitá-lo ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.
U.11. A critério da EBC, a aplicação das penalidades não ensejará, obrigatoriamente,
a anulação total ou parcial do Contrato, servindo como punição pecuniária
contra a reincidência no descumprimento das obrigações.
U.12. Quando o Licitante Vencedor deixar de acatar, simultaneamente, duas ou mais
das disposições contidas neste Termo de Referência, deverá apresentar
justificativa escrita das ocorrências para análise da penalidade a ser aplicada.
U.13. A imposição das penalidades previstas neste item não exime o Licitante
Vencedor do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas
necessárias para repassar ou ressarcir eventuais danos causados à EBC.
U.14. A(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhida(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da(s) comunicação(ões) enviada(s)
pela EBC.
U.15. Se o descumprimento total ou parcial, erros ou atrasos na execução dos
serviços, produtos e relatórios ou de qualquer cláusula ou condição contratual
ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força
maior, devidamente justificado e aceito pela EBC, o Licitante Vencedor ficará
isento das penalidades mencionadas.

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO
V

V.1. A relação a ser estabelecida entre a EBC e o Licitante Vencedor, em razão da
existência de obrigações futuras a serem cumpridas por ela deverá ser
concretizada por meio de Instrumento Contratual.
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VIGÊNCIA
W

W.1. O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses contados a partir da data
da homologação da licitação.
W.2. O prazo de vigência dos contratos decorrentes da ata será de 12 (doze) meses
contados a partir da data de assinatura dos respectivos instrumentos.

X

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Não se aplica.
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Y

Y.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 30° (trigésimo) dia útil,
após emissão do Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, que será atestada pelo(s) Fiscal(is) do Contrato
designado(s) pela EBC.
Y.2. Para execução do pagamento de que trata o subitem Y, o Licitante vencedor
deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em
letra legível, em nome da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, o CNPJ
do local onde o equipamento deverá ser entregue, conforme subitem G3.1, o
número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.
Y.3. Caso o Licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES, deverá apresentar, junto à Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
Y.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o documento fiscal será devolvido ao Licitante Vencedor e o
pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não
acarretando qualquer ônus a EBC.
Y.5. Nos preços deverão estar incluídos todos os ônus tributários, fiscais,
parafiscais, trabalhistas e sociais e demais despesas de qualquer natureza que
incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados;
Y.6. O pagamento somente será efetuado, se cumpridas pelo Licitante Vencedor,
todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, com a efetiva
prestação dos serviços;
Y.7. O número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ
indicado nos faturamentos do Licitante vencedor deverá ser o mesmo indicado
em sua qualificação no preâmbulo deste Instrumento;
Y.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação
do preço contratado, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos
creditórios dele decorrentes.
Y.9. Os pagamentos a serem efetuados em favor do Licitante vencedor estarão
sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:
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Y.9.1.

Y.9.2.

Y.9.3.

Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, da contribuição para seguridade social –
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução
Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o
art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;
Da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução
Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212,
de 24/07/1991 e alterações;
Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal
em vigor.

FISCALIZAÇÃO

Z

AA

Z.1. A EBC designará empregados como Gestor do Contrato, Fiscal(is) Técnicos,
Requisitantes e Administrativos do Contrato, titular(es) e substituto(s), para
executar a fiscalização, devendo ser registradas todas as ocorrências e as
deficiências verificadas, oficiando ao Licitante Vencedor para a imediata
correção das irregularidades apontadas, de acordo com o Art. 30 da Instrução
Normativa MP/SLTI Nº 04, de 11/09/2014, alterada pela IN SLTI/MP n° 02, de
12 de janeiro de 2015.
Z.1.1. No que couber, de forma complementar, será adotada a Norma de Gestão
de Contratos 218 da EBC;
Z.2. A FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA
Z.2.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias, o Licitante Vencedor deverá entregar ao(s)
Fiscal(is) do Contrato, a documentação a seguir relacionada:
Z.2.1.1.
Acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado,
cópias dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Z.2.1.2.
Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” do subitem Z.2.1.1.
poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e
atualizado do SICAF.
Z.3. A existência e a atuação da fiscalização pela EBC, em nada restringe as
responsabilidades técnicas e gerenciais únicas, integrais e exclusivas do
Licitante Vencedor, no que concerne a execução do objeto contratado.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
AA.1.Quaisquer dúvidas porventura existentes, deverão ser encaminhadas, até 03
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão do Pregão,
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exclusivamente pelo e-mail: cpl_ebc@ebc.com.br, não sendo aceitas, em
nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma;
AA.2.Proibições – É proibida a veiculação de publicidade, direta ou indiretamente
relacionada com os serviços constantes do Termo de Referência, salvo se
houver previa autorização por escrito da EBC.
AA.3.Segurança – Por questões de segurança, fica o Licitante Vencedor obrigado a
apresentar todas e quaisquer informações e documentações solicitadas pela
EBC, dos profissionais indicados para a prestação da assistência técnica
relacionada a garantia. O Licitante Vencedor e seus funcionários deverão
observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança
implementados no ambiente de Tecnologia da Informação da EBC.
AA.4.Idoneidade – A EBC se reserva o direito de proceder a levantamento e/ou
confirmação de informações pertinentes a idoneidade de qualquer profissional
que venha a ser indicado para a prestação dos serviços.
AA.5.Consórcios – É vedada a participação de consórcio de empresas, qualquer
que seja sua forma de constituição, conforme previsto no subitem C.2 deste
Termo de Referência.
AA.6. Constam neste Termo de Referência os seguintes Encartes:
AA.6.1. Encarte A – Especificações Técnicas;
AA.6.2. Encarte B – Orçamento Estimado;
AA.6.3. Encarte C – Modelo de Proposta para Cotação de Preços;
AA.6.4. Encarte D – Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de
Execução Contratual;
AA.6.5. Encarte E – Modelo de Ordem de Serviço (OS).
AA.6.6. Encarte E.1 – Modelo de Ordem de Serviço (OS).
AA.6.7. Encarte F – Termo(s) de Sigilo.
AA.7.Fica vedado a utilização, na execução dos serviços, de empregado do Licitante
Vencedor que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança da EBC, nos termos do artigo 7º do Decreto nº
7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da
Administração Pública Federal.
AA.7.1. É considerado familiar, nos termos do artigo 2º, III, do Decreto nº
7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

DADOS DO GERENTE E DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA:
Elaborado em: Novembro de 2017
AB
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Antônio Valter Martins
Coordenador de Infraestrutura e
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ENCARTE A
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Este documento apresenta os requisitos técnicos da(s) Solução(ões) de
Armazenamento de Dados para a EBC. Os requisitos e serviços que devem ser
entregues/prestados pelo Licitante Vencedor, estão especificados abaixo:
1.

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

1.1.

Descrição

1.1.1.

A Solução de Armazenamento de Dados deste Termo de Referência será separada
em 4 (quatro) tipos, sendo TIPO 1 (Storage Híbrido), TIPO 2 (Gaveta de expansão
híbrida e Conjuntos de discos híbridos), TIPO 3 (Software de Gerenciamento
Centralizado do Storage) e TIPO 4 (Switch Fiber Channel);

1.1.2.

O licitante vencedor do TIPO 1 obrigatoriamente deverá fornecer o TIPO 2, não
sendo aceito 2 (dois) ou mais fornecedores para o fornecimento de um mesmo lote;

1.1.3.

Serão aceitos o recebimento de equipamento(s) superior(es) caso o(s)
equipamento(s) ofertado(s) esteja(m) no fim de linha de fabricação, com previsão de
término do ciclo de vida inferior ao término da garantia de 60 (sessenta) meses e/ou
o Licitante Vencedor apresente uma declaração de vantajosidade de suporte à
garantia na reposição de peça/ licenciamento e/ou declare o risco em atender os
requisitos contratuais;

1.1.4.

Deverá ser provido licenciamento perpétuo e ilimitado para todas as funcionalidades
solicitadas para o subsistema de armazenamento;

1.1.5.

Para comprovação das características técnicas dos produtos ofertados, deverão ser
entregue à EBC uma planilha relacionando cada característica técnica exigida neste
Termo de Referência, com o nome e página do documento do fabricante.

1.2.

STORAGE

1.2.1.

Descrição

1.2.1.1.

Deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;

1.2.1.2.

Todos os componentes da solução ofertada deverão possuir fontes de
alimentação elétrica 200/220 VAC ou bivolt (100/110 e/ou 200/220 VAC) e
redundantes;

1.2.1.3.

A arquitetura do Storage deverá possuir no mínimo 2 (duas) controladoras de
discos redundantes e não deverá ter ponto único de falha, de forma que a falha de
algum dos componentes não impeça o completo funcionamento do subsistema,
deverá permitir substituição de componentes defeituosos sem parada dos serviços
fornecidos e as eventuais falhas devem ser imperceptíveis para os usuários finais;

1.2.1.4.

Deverá ser fornecido e montado em rack padrão do fabricante do equipamento
ofertado, no máximo 42 U (quarenta e dois rack units) e réguas de energia
suficientes para a ligação da solução e possíveis expansões no mesmo rack;

1.2.1.5.

Deve permitir substituição e acréscimo de componentes incluindo controladoras,
discos (com exceção de enclosures), fontes e ventiladores com o sistema em
operação, ou seja, os componentes devem ser “Hot Swappable”;
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1.2.1.6.

Suporte a failover automático de controladora e mecanismo que garanta
preservação das informações em cache em caso de falha de energia ou falha de
qualquer outro componente do storage;

1.2.1.7.

Deve prover acesso pelas tecnologias FC, ISCSI, NAS (CIFS e NFS) na conexão
do subsistema de armazenamento às redes IP e SAN da EBC;

1.2.1.8.

Caso a solução ofertada não tenha alguma destas conexões nativas, será aceito a
ligação de componentes externos para desempenhar tal função (gateway);

1.2.1.9.

A ligação deste componente externo (gateway) com a unidade de armazenamento
deverá ser através de canais redundantes;

1.2.1.10.

Os componentes externos (gateway) deverão funcionar de forma clusterizada,
como forma de prover mesmo nível de redundância que a especificada no item
1.2.1.3;

1.2.1.11.

A interconexão dos componentes externos (gateways) com a unidade de
armazenamento (switches e cabeamento Cat. 6, Cat 6A ou FC) também deverá
ser redundante e inteiramente fornecida pelo Licitante;

1.2.1.12.

A proposta do Licitante deverá contemplar a descrição e desenho da topologia da
solução ofertada;

1.2.1.13.

O Storage da solução de armazenamento de dados deve suportar discos de
tecnologia SSD (Solid State Disk), discos de tecnologia SAS 10k (Serial Attached
SCSI) e discos de tecnologia SATA II ou Nearline SAS. Os equipamentos que
contemplam esses tipos de discos serão chamados neste Termo de Referência
como “Híbridos” ou solução “Hibrida”;

1.2.1.14.

A solução de discos do Storage “Híbrido” deverá ter capacidade de expansão para
atingir a volumetria líquida de 1 (Um) PB (Petabyte), respeitando no mínimo 40%
(quarenta por cento) de discos SAS;

1.2.1.15.

Deverá suportar no mínimo para discos SSD o RAID 5 (4+1) e para os demais
discos o RAID 6 (8+2);

1.2.1.16.

Deverá ser usada a composição de RAID do item 1.2.1.15 para a proposta dos
equipamentos, ficando discricionário à EBC manter essa composição de RAID no
ato da implementação dos equipamentos;

1.2.1.17.

Possuir, no mínimo, 02 (duas) controladoras de discos redundantes;

1.2.1.18.

Possibilidade de implementação de discos “Global Hot-Spare” ou “Spare-Space”;

1.2.1.19.

Permitir a troca de disco avariado pertencente a um array, sem nenhuma
interrupção no storage ou da aplicação que está acessando o array;

1.2.1.20.

O Array deve implementar mecanismos de proteção (“LUN masking”) entre
volumes de forma que os mesmos sejam visíveis ou utilizáveis apenas pelos hosts
para os quais estejam destinados;

1.2.1.21.

O Storage da solução de armazenamento de dados do TIPO 1 deverá ser
entregue com a volumetria total líquida de 100TB (Terabyte) com discos
“Híbridos”;

1.2.1.21.1.

O Storage da solução de armazenamento de dados “híbridos” de TIPO 1
deverá ser entregue com a volumetria líquida de 20 TB (Terabyte) de discos
SSD com tamanho mínimo unitário de 3.2 TB (Terabyte), 40 TB (Terabyte) de
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discos com velocidade de rotação mínima de 10K RPM utilizando tecnologia
Fibre Channel ou SAS com tamanho mínimo unitário de 1.8 TB (Terabyte) e 40
TB (Terabyte) com velocidade de rotação mínima de 7.2 RPM, utilizando
tecnologia SATA II ou Nearline SAS com tamanho mínimo unitário de 6 TB
(Terabyte);
1.2.1.22.

1.2.1.22.1.

1.2.1.23.

1.2.1.23.1.

1.2.1.24.

O Storage da solução de armazenamento deve possuir, no mínimo, 256
(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) GB (Gigabyte) de memória cache nativo das
controladoras, caso não possua tecnologia de expansão do cache com discos
SSD ou FLASH ou SIMILAR, sendo no mínimo 64 (SESSENTA E QUATRO) GB
(Gigabyte) por controladora ou se a controladora for gerenciada e caso a solução
seja baseada em duas camadas de controle NAS e SAN, deverá ser considerado
somente o total de memória das controladoras SAN;
Em caráter explicativo, caso seja ofertado controladoras de 64 (SESSENTA E
QUATRO) GB (Gigabyte) conforme o item 1.2.1.22, o equipamento deverá
possuir 4 (QUATRO) controladoras para atingir o quantitativo mínimo de 256
(Duzentos e Cinquenta e Seis) GB (Gigabyte).
Se a controladora ofertada no Storage da solução de armazenamento possuir
tecnologia de expansão de cache com discos SSD ou Flash ou Similar com
capacidade mínima de 832 GB (GIGABYTE), será aceito o quantitativo de
memória cache nativo mínimo de 128 (CENTO E VINTE E OITO) GB (Gigabyte),
sendo no mínimo 32 (TRINTA E DOIS) GB (GIGABYTE) por controladora. Para
esta tecnologia de expansão de cache, o quantitativo mínimo de 832 GB
(GIGABYTE) deverá trabalhar de forma incorporada ao cache global do
equipamento e com capacidade de leitura nesta camada.
Em caráter explicativo, caso seja ofertado controladoras de 32 (TRINTA E
DOIS) GB (Gigabyte) conforme o item 1.2.1.23, o equipamento deverá possuir
4 (QUATRO) controladoras para atingir o quantitativo mínimo de 128 (CENTO
E VINTE E OITO) GB (Gigabyte).
O subsistema de armazenamento deverá possuir a seguinte composição mínima
de portas de frontend:

1.2.1.24.1.

No mínimo 16 (DEZESSEIS) portas Fibre Channel para HOST SAN FC de 16
Gb/s (dezesseis gigabits por segundo) com conectores padrão LC (Lucent
Conector);

1.2.1.24.2.

No mínimo 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet RJ-45, alocadas para prover
acesso iSCSI, não podendo estas ser providas pelo módulo NAS ou gateway;

1.2.1.24.3.

No mínimo 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet RJ-45 alocadas para prover
acesso NAS de 10Gb/s (gigabits por segundo) (CIFS e NFS) ou superior com
transceptores SFP+;

1.2.1.24.4.

As portas descritas não podem ser contadas como portas destinadas a
gerenciamento;

1.2.1.24.5.

As portas deverão estar distribuídas uniformemente entre as controladoras ou
entre os gateways;

1.2.1.24.6.

Não devem ser consideradas no quantitativo descrito as portas destinadas à
interligação do gateway com a unidade de armazenamento;
60

SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
0788/2017
Fls.
1.2.1.25.

1.2.1.25.1.

Permitir a implementação das funções de agregação de portas (trunking) e VLAN,
conforme padrões IEEE 802.3ad e IEEE 802.1Q e suporte a Jumbo Frames nas
interfaces Eth;
Caso a solução ofertada seja baseada em componentes externos (gateway),
estes também deverão suportar os padrões especificados acima;

1.2.1.26.

O subsistema de armazenamento NAS/FC deverá possuir Thoughtput total de
back-end operando a velocidade de no mínimo 12 gb/s (doze gigabits por
segundo) na ligação das controladoras com subsistemas de discos e 12 gbps
(doze gigabits por segundo) na ligação de cada controladora com cada um dos
gateways, se baseado nesta tecnologia;

1.2.1.27.

Possuir monitoramento pró-ativo que permita a detecção e isolamento de falhas
de disco, controladora e bateria, até mesmo antes que elas ocorram. Tal função
abrangerá desde a automonitoramento e geração de log de erros, detecção e
isolamento de erros no disco, inclusive acionamento automático de disco de
reposição (disk spare) e funcionalidade de call-home;

1.2.1.28.

Suportar os seguintes protocolos:

1.2.1.28.1.

Na modalidade SAN (Storage Area Network): FCP e iSCSI;

1.2.1.28.2.

Na modalidade NAS (Network Attached Storage): CIFS (Common Internet File
System) v2 ou v2.1 e NFS (Network File System) com versão 3 ou superior;

1.2.1.29.

O Sistema operacional do sistema de armazenamento de dados SAN deverá ser
nativo do produto;

1.2.1.30.

Deverá possibilitar nos tipos de discos “Híbridos” a configuração de volume a ser
utilizado para as modalidades SAN e NAS, devendo permitir utilização de no
mínimo 40% (quarenta por cento) líquidos para NAS (CIFS e NFS);

1.2.1.31.

Caso a solução ofertada seja baseada em componentes externos (gateway), estes
deverão ser comprovadamente dimensionados para suportar os requisitos
descritos acima, em cada nó do cluster dos gateways;

1.2.1.32.

A implementação da arquitetura SAN (FC e iSCSI) deverá ser nativa do produto,
podendo a arquitetura NAS se provida através de gateway;

1.2.1.33.

A solução de armazenamento deve permitir a expansão dos volumes de forma online, ou seja, deve permitir aumento dos volumes mesmo que este esteja em
utilização;

1.2.1.34.

A solução deverá contemplar a funcionalidade de cópia point-in-time (snap ou
clone) para as camadas SAN;

1.2.1.35.

A solução SAN deverá contemplar a funcionalidade de restauração de volumes,
isto é, permitir ao administrador do sistema restaurar volumes utilizando como
base os pontos de consistência (point-in-time backup ou snapshots) previamente
gerados com possibilidade de restauração de volumes;

1.2.1.36.

Permitir a expansão, on-line, de volumes, sendo aceito software de gerenciamento
de volumes para desempenhar tal função;

1.2.1.37.

Para discos “Híbridos” deverá possuir a funcionalidade de Tierização de dados
com a finalidade de melhorar a performance, sendo possível transferir os dados
mais acessados de discos mais lentos para discos mais rápidos de forma
automática e manual;
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1.2.1.38.

Permitir obrigatoriamente, para CIFS, integração com AD (Active Directory)
Microsoft;

1.2.1.39.

Possuir a funcionalidade de ABE (Access Based Enumeration) para ambiente
Windows;

1.2.1.40.

A solução ofertada deverá possuir recurso de filtro de arquivos por extensão ou
assinatura permitindo bloqueio de gravação de arquivo em determinado volume;

1.2.1.41.

A solução deverá permitir a definição de diferentes configurações de segurança
em cada nível de diretório dos compartilhamentos configurados no NAS;

1.2.1.42.

Deverá possuir recurso que, aplicado a um determinado volume ou array, garanta
que os dados não sejam alterados ou apagados durante o período de tempo prédefinido, função “File Level Retention” ou “Snap Lock” ou “Locking Policy” ou
similar;

1.2.1.42.1.

Durante o período de retenção os dados sob esta regra não poderão ser
apagados, renomeados ou modificados, no mínimo para a modalidade NAS
(acessos CIFS e NFS);

1.2.1.42.2.

A solução deverá ser do mesmo fabricante da solução de subsistema de
armazenamento NAS/FC descrita no presente Termo de Referência;

1.2.1.43.

Deverá ser fornecido com Software de Gerenciamento do Storage com as
seguintes funcionalidades:

1.2.1.43.1.

Deverá suportar a gerência de todas as funcionalidades descritas para o
Storage;

1.2.1.43.2.

Análise de desempenho, determinação de problemas e utilização dos demais
recursos do equipamento ofertado;

1.2.1.43.3.

Deve permitir estabelecimento de níveis de acesso por usuário baseado no seu
perfil de trabalho e responsabilidades;

1.2.1.43.4.

Controle e análise de capacidade e configuração dos parâmetros físicos e
lógicos do subsistema de armazenamento;

1.2.1.43.5.

Possuir interface de gerenciamento gráfica e/ou Web, com controle de acesso
seguro via HTTPS e/ou SSH;

1.2.1.43.6.

Notificação de eventos críticos e mudanças, possibilitando uma administração
pró-ativa;

1.2.1.43.7.

A interface deverá permitir gerenciamento dos “RAID Groups”;

1.2.1.43.8.

Deverá possuir monitoramento de indicadores de desempenho, como latência
de Entrada / Saída (I/O), IOPS, largura de banda de leitura / gravação,
utilização da CPU e disco em tempo real;

1.2.1.44.

A solução de armazenamento deverá ser compatível com SMI-S
Management Initiative Specification) versão 1.5 ou superior;

(Storage

1.2.1.45.

A solução de armazenamento deverá ter capacidade para gerar alertas e
gerenciamento via SNMP;

1.2.1.46.

Todas as funcionalidades descritas nesta especificação deverão estar
devidamente licenciadas de forma perpétua para a capacidade total do
equipamento;
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1.2.1.47.

A solução deverá ser compatível com:

1.2.1.47.1.

Microsoft Windows 2008 Family Server e superiores;

1.2.1.47.2.

Red Hat Enterprise Linux 6 e superiores;

1.2.1.47.3.

Software de virtualização VMware ESX ou ESXi 4.0 ou superior;

1.2.1.47.4.

Para a modalidade NAS o subsistema de armazenamento primário deverá ser
compatível com software de Antivírus que à EBC possuir. O contrato vigente de
Software de Antivírus da EBC é o SYMANTEC Enterprise for Storage. Serão
aceitos os equipamentos que possuem suporte ao Antivirus via protocol default
ICAP;

1.2.1.47.4.1.

Caso a solução não seja compatível com a solução de antivírus
especificada, deverá ser fornecida solução de antivírus similar, integrante da
solução ofertada, e com capacidade de gerenciamento centralizado para
todo o parque de storages que venha a ser adquirido, totalmente licenciada
e com garantia de atualização para o período de garantia do equipamento.

1.2.1.47.5.

Microsoft Cluster e Linux cluster;

1.2.1.47.6.

Bancos de MSQL 2008 e superiores, mesmo quando este for instalado em
ambientes clusterizados;

1.2.1.48.

A compatibilidade da solução de armazenamento com o item 1.2.1.47.3 deverá ser
comprovada através de consulta à lista de compatibilidade com storages no site
oficial
da
Vmware
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceC
ategory=san) ou através de documentação oficial e publicada no site do
fabricante;

1.2.1.49.

O equipamento ofertado, a família do produto ou seus componentes, deverá ser
compatível com Microsoft Windows Server 2008 R2 e Windows 2012, através de
documentação oficial e publicada no site da Microsoft ou fabricante;

1.2.1.50.

Caso existam limitações com relação à alimentação do Rack a ser fornecido em
conjunto com a unidade de armazenamento ou suas PDU´s, estas deverão se
adequar à tensão do CPD da localidade onde será instalado.

1.3.

GAVETA DE EXPANSÃO E CONJUNTO DE DISCOS

1.3.1.

Descrição

1.3.1.1.

A expansão da Solução de Armazenamento de Dados estará definida como “TIPO
2” neste Termo de Referência e obrigatoriamente deverá ser compatível com o
TIPO 1, conforme o item 1.1.1. A instalação e configuração do item 1.3 deverá
estar contemplada na proposta do “TIPO 2”

1.3.1.2.

Qualquer gaveta de expansão e conjunto de disco do item 1.3 deverá está
contemplada na garantia do item 1.2, independente do momento da sua adesão.
GAVETA DE EXPANSÃO SSD PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”

1.3.2.
1.3.2.1.

A gaveta de expansão, todos os seus componentes (gabinetes, fontes de
alimentação, ventiladores, interconexões e hardware para montagem destes
gabinetes no rack do storage), bem como os discos rígidos deverão ser
compatíveis com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;
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1.3.2.2.

A gaveta de expansão deverá possuir fontes redundantes, tipo hot-plug ou hotswap;

1.3.2.3.

A gaveta de expansão deverá suportar instalação de no mínimo 12 (doze)
unidades de disco;

1.3.2.4.

Os kits de expansão devem possuir todos os componentes necessários para
integração com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;

1.3.2.5.

Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.
CONJUNTO DE DISCOS PADRÃO SSD PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”

1.3.3.
1.3.3.1.

Os discos deverão ser hot-plug ou hot-swap e devem permitir gerenciamento
remoto através de software de gerenciamento, inclusive acionamento de alertas
em caso de possíveis falhas;

1.3.3.2.

Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.1.21.1;

1.3.3.3.

Deverão ser fornecidos o quantitativo mínimo de 12 (doze) unidades de disco.
GAVETA DE EXPANSÃO SAS PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”

1.3.4.
1.3.4.1.

A gaveta de expansão, todos os seus componentes (gabinetes, fontes de
alimentação, ventiladores, interconexões e hardware para montagem destes
gabinetes no rack do storage), bem como os discos rígidos deverão ser
compatíveis com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2 (Solução
de armazenamento de dados “HÍBRIDOS”);

1.3.4.2.

A gaveta de expansão deverá possuir fontes redundantes, tipo hot-plug ou hotswap;

1.3.4.3.

A gaveta de expansão deverá suportar instalação de no mínimo 12 (doze)
unidades de disco;

1.3.4.4.

Os kits de expansão devem possuir todos os componentes necessários para
integração com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;

1.3.4.5.

Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.
CONJUNTO DE DISCOS PADRÃO SAS PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”

1.3.5.
1.3.5.1.

Os discos deverão ser hot-plug ou hot-swap e devem permitir gerenciamento
remoto através de software de gerenciamento, inclusive acionamento de alertas
em caso de possíveis falhas;

1.3.5.2.

Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.1.21.1;

1.3.5.3.

Deverão ser fornecidos o quantitativo mínimo de 12 (doze) unidades de disco.
GAVETAS DE EXPANSÃO SATA “HIBRIDOS”

1.3.6.
1.3.6.1.

A gaveta de expansão, todos os seus componentes (gabinetes, fontes de
alimentação, ventiladores, interconexões e hardware para montagem destes
gabinetes no rack do storage), bem como os discos rígidos deverão ser
compatíveis com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;

1.3.6.2.

A gaveta de expansão deverá possuir fontes redundantes, tipo hot-plug ou hotswap;

1.3.6.3.

A gaveta de expansão deverá suportar instalação de no mínimo 12 (doze)
unidades de disco;
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1.3.6.4.

Os kits de expansão devem possuir todos os componentes necessários para
integração com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;

1.3.6.5.

Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.
CONJUNTO DE DISCOS PADRÃO SATA “HIBRIDOS”

1.3.7.
1.3.7.1.

Unidades de disco padrão SATA ou Nearline SAS ou superior, de no mínimo 7,2K
rpm;

1.3.7.2.

Os discos deverão ser hot-plug ou hot-swap e devem permitir gerenciamento
remoto através de software de gerenciamento, inclusive acionamento de alertas
em caso de possíveis falhas;

1.3.7.3.

Deverão ser de modelo idênticos ao ofertado no item 1.2.1.21.1;

1.3.7.4.

Deverão ser fornecidos o quantitativo mínimo de 12 (doze) unidades de disco.

1.4.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO

1.4.1.

Descrição

1.4.1.1.

O Software de Gerenciamento Centralizado do Storage estará definida como
“TIPO 3” neste Termo de Referência e obrigatoriamente deverá ser compatível
com o item 1.2;

1.4.1.2.

Deverá ser provido licenciamento e garantia de atualização para o período de
garantia do equipamento;

1.4.1.3.

Deverá permitir gerenciamento de no mínimo 8 (Oito) unidades de
armazenamento, do mesmo modelo ofertado, na mesma interface de gerência;

1.4.2.

O Software de Gerenciamento Centralizado do Storage deverá ser fornecido com as
seguintes funcionalidades mínimas:

1.4.2.1.

Deverá suportar a gerência de todas as funcionalidades descritas para os
Storages (Item 1.2);

1.4.2.2.

Análise de desempenho, determinação de problemas e utilização dos demais
recursos do equipamento ofertado;

1.4.2.3.

Deve permitir estabelecimento de níveis de acesso por usuário baseado no seu
perfil de trabalho e responsabilidades;

1.4.2.4.

Controle e análise de capacidade e configuração dos parâmetros físicos e lógicos
do subsistema de armazenamento;

1.4.2.5.

Deverá permitir a administração centralizada, por meio de um console de gerência
gráfica e/ou possuir interface de gerenciamento gráfica via Web, com controle de
acesso seguro via HTTPS e/ou SSH;

1.4.2.6.

Notificação de eventos críticos e mudanças, possibilitando uma administração próativa;

1.4.2.7.

A interface deverá permitir gerenciamento dos “RAID Groups”;

1.4.2.8.

Deverá fornecer estatísticas de capacidade e utilização relativas a rede SAN
(Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage );

1.4.2.9.

Deverá possuir monitoramento de indicadores de desempenho, como latência de
Entrada / Saída (I/O), IOPS, largura de banda de leitura / gravação, utilização da
CPU e disco em tempo real;
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1.4.2.10.

1.5.

A ferramenta deverá apresentar diagramas de sistema de armazenamento,
mostrando as relações lógicas de portas, controladores, LUNs, pools de
armazenamento em bloco, discos rígidos e matrizes de disco rígido.

SWITCH FIBER CHANNEL

1.5.1.

Descrição

1.5.1.1.
1.5.2.

O Switch Fiber Channel será apresentando neste Termo de Referência com TIPO
4, sendo parte da Solução de Armazenamento de Dados.
O presente switch para SAN deverá cumprir com as premissas elencadas a seguir:

1.5.2.1.

Acondicionamento e alimentação elétrica;

1.5.2.2.

Possuir dimensões compatíveis para instalação em rack de 19’’ (dezenove
polegadas).

1.5.2.3.

Possuir altura máxima de 1 RU (um rack units);

1.5.2.4.

Possuir fontes de alimentação redundantes que operem tanto em 110 (cento e
dez) quanto em 220 VAC (duzentos e vinte volts em corrente alternada), na
frequência de 60 Hz (sessenta hertz), com tolerância de pelo menos 10% (dez por
cento), e em circuitos elétricos distintos;

1.5.2.5.

Ser disponibilizado com todos os cabos, conectores, parafusos, réguas de energia
e demais componentes necessários para seu perfeito acondicionamento,
funcionamento e interligação a dispositivos externos;

1.5.3.

Compatibilidade e Interoperabilidade

1.5.3.1.

Implementar perfil provedor compatível com o padrão SMI-S (Storage
Management Initiative Specification) versão 1.5 ou superior. A compatibilidade
será verificada por meio de consulta ao sitio SNIA SMI-S Conformance Testing
Program ou por meio de documentação oficial do fabricante;

1.5.3.2.

Deverá suportar a implementação da tecnologia de agregação de enlaces entre
switches SAN, a partir do uso de equipamentos da mesma fabricante;

1.5.3.2.1.

1.5.4.

A tecnologia de agregação de enlaces deverá suportar, no mínimo, uma
agregação de 128 Gbps (cento e vinte e oito gigabits por segundo), de vazão
de dados;
Conectividade

1.5.4.1.

1.5.4.1.1.

Disponibilizar no mínimo 24 (vinte e quatro) interfaces padrão FibreChannel de 16
Gbps (dezesseis gigabits por segundo) com conectores LC e transceivers SFP+,
sem oversubscription.
Todas as interfaces deverão estar habilitadas para uso.
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1.5.4.1.2.

Todas as interfaces deverão vir acompanhadas de transceivers SFP+ para
transmissão de dados do tipo short-wavelength laser (SWL).

1.5.4.2.

Suportar o uso, em todas as suas interfaces, de transceivers do tipo longwavelength laser (LWL), permitindo a transmissão de dados em distâncias de até
10 km (dez quilômetros).

1.5.4.3.

Suportar negociação automática da taxa de transmissão de dados em todas as
portas, podendo cada uma delas operar a 4, 8 ou 16 Gbps (quatro, oito ou
dezesseis gigabits por segundo).

1.5.4.4.

Suportar interfaces do tipo U_Port com detecção e funcionamento automático
como E_Port, F_Port em todas as portas.

1.5.4.5.

Suportar largura de banda agregada de, no mínimo, 384 Gbps (trezentos e oitenta
e quatro gigabits por segundo) fim-a-fim, em modo full duplex.

1.5.4.6.

Ser compatível com os padrões Fibre Channel: FC-SW-5, FC-AL-2, FC-GS-6. FCIFR, FC-SP-2, FC-VI, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-PI-5, FC-FS-3, FC-GS-6 e FC-TAPE;

1.5.4.7.

Permitir o estar devidamente licenciado para o estabelecimento de ISL trunks de,
no mínimo, 8 (oito) ISLs entre switches distintos;

1.5.4.8.

Ser compatível com fibras ópticas do tipo multimodo ISO/IEC 11801 OM2 e OM3.

1.5.4.9.

Permitir tráfego unicast e broadcast;

1.5.4.10.

Suportar pelo menos SNS e RSCN;

1.5.4.11.

Suportar Port Zoning e WWN Zoning;

1.5.4.12.

Suportar N_port trunking;

1.5.4.13.

Suportar N_port ID Virtualization (NPIV);

1.5.4.14.

Suportar a utilização de mecanismos de QoS e isolamento de tráfego;

1.5.5.

Gerência e Monitoramento

1.5.5.1.

Possuir interface gráfica e de linha de comando que possibilitem a administração
e configuração de todas as funcionalidades e recursos especificados;

1.5.5.2.

Disponibilizar interfaces Ethernet e USB para administração e configuração;

1.5.5.3.

Possuir mecanismo de monitoramento de portas e de todo o sistema em tempo
real;

1.5.5.4.

Gerar alertas, logs e notificações de eventos críticos e falhas;

1.5.5.5.

Permitir monitoramento por meio do protocolo SNMP v1 e v3;
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1.5.5.6.

1.5.6.

Permitir a identificação de utilização de largura de banda fim-a-fim entre pares de
hosts (Top Talkers);
Cabeamento

1.5.6.1.

O presente cabeamento de fibra óptica deverá, obrigatoriamente:

1.5.6.2.

Ser compatível para utilização com a tecnologia FC;

1.5.6.3.

Ser do tipo multimodo ISO/IEC 11801 OM3;

1.5.6.4.

Ter cabos de comprimento de, no mínimo, 10 m (dez metros);

1.5.6.5.

Ter conectores do tipo LC (lucent conector) em cada extremidade;

1.5.6.6.

Ser fornecido em quantidade de no mínimo 24 (vinte e quatro) cabos;

1.5.7.

Todos os componentes da solução ofertada deverão possuir fontes de alimentação
elétrica bivolt (110/220 VAC) e redundantes;

1.5.8.

Caso existam limitações com relação à alimentação do Rack a ser fornecido em
conjunto com a unidade de armazenamento ou suas PDU´s, estas deverão se
adequar à tensão do CPD da localidade onde será instalado.

1.5.9.

Deverá possuir garantia de 60 meses.

1.6.

SERVIÇOS DE ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DE
DADOS

1.1.1.

A entrega, instalação, configuração e migração dos equipamentos poderão ser
executadas na Sede da EBC em Brasília e/ou nas filiais em Rio de Janeiro, São
Paulo e Maranhão;

1.1.1.1.

O endereço da Sede da EBC em Brasília é SCS Q.08 – Bloco B-60 – 1º Subsolo –
Ed.Venâncio 2.000 – CEP 70.333-900

1.1.1.2.

O endereço da Filial da EBC no Rio de Janeiro é Rua Gomes Freire, 474 – Térreo
– Centro – CEP 20.231-115

1.1.1.3.

O endereço da Filial da EBC em São Paulo é Avenida Mofarrej 1.200 Vila
Leopoldina – CEP 05.311-000

1.1.1.4.

O endereço da Filial da EBC em Maranhão é Rua Armando Vieira da Silva, nº 126
– Bairro de Fátima - CEP 65.030-130

1.1.2.

Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração
inicial e migração de dados, incluindo softwares, equipamentos ou ferramentas, bem
como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira
responsabilidade do Licitante Vencedor;

1.1.3.

A EBC disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os
equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição
onde será instalado o Rack, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de
suportar todos os equipamentos.

1.1.4.

Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
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1.1.4.1.

1.1.4.1.1.

Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do
equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais
(cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito
funcionamento da solução ofertada;
O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se as instalações a partir
das tomadas elétricas que servirão ao Rack fornecido, incluindo-se as
tomadas. A instalação elétrica até este ponto é de responsabilidade da EBC.

1.1.4.2.

Instalação lógica do equipamento, com fornecimento de cabos FC, UTP Cat 6
para a totalidade das portas GB e de gerenciamento, interligando o mesmo às
redes SAN iSCSI ou LAN (Eth);

1.1.4.3.

Os cabos lógicos deverão ter metragem de no mínimo 6 metros;

1.1.4.4.

Atualização do firmware do equipamento para a última versão validada pelo
fabricante;

1.1.4.5.

Configuração de todos os equipamentos fornecidos como componentes da
solução ofertada (gateway, switch, ...);

1.1.4.6.

Os serviços que eventualmente acarretem risco para os sistemas em produção ou
requeiram parada de servidores, equipamentos e rede elétrica, somente poderão
ser executados fora de expediente, em horários previamente acordados com a
área de TI do local de instalação;

1.1.4.7.

A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por
profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada;

1.1.5.

Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:

1.1.5.1.

Elaboração em conjunto com a equipe técnica da EBC, de projeto de
configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as
demandas e características dos serviços da EBC;

1.1.5.2.

Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e
conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pela EBC;

1.1.6.

Considera-se como parte do serviço de instalação a realização de transferência de
conhecimento para a equipe técnica do local de instalação, abrangendo identificação
dos dispositivos físicos que compõe a solução, configuração de cabeamento,
identificação dos componentes, identificação de alertas visuais e atividades de
assistência técnica corriqueiras como troca de discos, fonte e cabeamento lógico,
capacitando as equipes locais a servirem como suporte local à equipe da EBC;

1.1.7.

Deverá ser ministrado para um mínimo de 2 (dois) técnicos e máximo de 6 (seis)
técnicos, e com carga horária mínima de 2 (duas) horas;

1.1.7.1.

Não é requerido o fornecimento de material didático;

1.1.7.2.

A transferência de conhecimento deverá seguir a conveniência de horários da
EBC, podendo sua realização ocorrer no período da manhã, tarde ou noite.

1.1.8.

Entende-se por migração, para efeito deste projeto:

1.1.8.1.

O Licitante Vencedor deverá migrar todos os conteúdos da(s) Soluções(ão) de
Armazenamento de Dados existente na localidade da EBC para o novo
equipamento instalado, sem prejuízo de dados e disponibilidade à EBC.
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1.1.9.

O Licitante Vencedor deverá apresentar um cronograma para execução da ação do
item 1.6.5.1

1.2.

SERVIÇOS DE TREINAMENTO

1.3.

O Serviço de Treinamento está incluso nos TIPO 1, TIPO 3 e TIPO 4;

1.4.

Deverá ser ofertado treinamento oficial da solução ofertada, a saber:

1.4.1.

Treinamento para 6 pessoas da equipe técnica da EBC – Brasília/DF;

1.4.2.

Deverão ser ofertadas na modalidade de turmas abertas ou fechada em “n” turmas
conforme a discricionariedade da EBC, com carga horária mínima de 40 (quarenta)
horas do equipamento Storage (TIPO 1), 40 (quarenta) horas do Software de
Gerência Centralizado do Storage (TIPO 3) e 40 (quarenta) horas do equipamento
Switch Fiber Channel (TIPO 4)

1.4.3.

Os treinamentos deverão capacitar a equipe a instalar, configurar, administrar e
resolver problemas usuais na solução ofertada, englobando tanto os componentes de
hardware quanto de software ofertados;

1.5.

Deverá ser fornecido material didático completo e com conteúdo oficial do fabricante;

1.6.

Os treinamentos deverão ser ministrados por técnico certificado pelo fabricante nos
componentes da solução ofertada;

1.7.

Os treinamentos deverão ter abrangência teórica e prática, ministrado na plataforma
ofertada;

1.8.

Os horários do curso deverão seguir a conveniência da EBC, podendo sua realização
ocorrer apenas em um dos períodos do dia (manhã, tarde ou noite);

1.9.

O treinamento deverá ocorrer nas instalações do Licitante Vencedor, visto que todos os
custos transporte, alimentação e hospedagem (caso seja em outro estado) serão de
responsabilidade do Licitante Vencedor. As datas e períodos deverão ser pré aprovadas
pela EBC, de acordo com a disponibilidade da equipe técnica da EBC.
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ENCARTE B – ORÇAMENTO ESTIMADO
Tabela 1
Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Unid. QTD

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

R$
1.794.938,1
5

UN

1

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

2

R$
15.840,00

R$
31.680,00

UN

1

R$
95.000,00

R$
95.000,00

UN

1

R$
12.300,00

R$
12.300,00

UN

6

R$
15.840,00

R$
95.040,00

UN

1

R$
522.373,33

UN

1

R$ 9.035,35 R$ 9.035,35

meses
1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração

Valor Total

UN

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

Valor
Unitário

Solução de Armazenamento de
1.4

Dados – Software de
Gerenciamento Centralizado (
TIPO 3 )

1

Treinamento do Software de
1.5

Gerenciamento Centralizado de
Storage
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,

2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD (TIPO 2)
GAVETA DE EXPANSÃO COM

2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )
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2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )

UN

1

R$
R$
513.337,98 513.337,98

UN

4

R$
348.303,76

UN

4

R$ 9.035,35

R$
36.141,40

UN

4

R$
78.040,59

R$
312.162,36

UN

3

UN

3

R$ 8.035,32

UN

3

R$
R$
102.106,56 306.319,68

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM

3.2

12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE

4

EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO)

R$
330.425,64

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2
)
4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

R$
24.105,96

CONJUNTO DE DISCOS SATA
4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 1

R$ 2.996.040,88
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Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Unid. QTD

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

R$
1.687.598,1
5

UN

1

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

2

R$
15.840,00

R$
31.680,00

UN

1

R$
95.000,00

R$
95.000,00

UN

1

UN

1

UN

1

meses
1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração

Valor Total

UN

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

Valor
Unitário

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS

2

21.6TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)

R$
87.075,94

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

R$ 9.035,35 R$ 9.035,35

CONJUNTO DE DISCOS COM
2.2

12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

R$
78.040,59

R$
78.040,59
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
3

EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO)

R$
220.283,76

UN

2

UN

2

R$ 8.035,32

UN

2

R$
R$
102.106,56 204.213,12

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2
)
3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

R$
16.070,64

CONJUNTO DE DISCOS SATA
3.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 2

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 1.994.957,85
Unid. QTD

3

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

R$
1.687.598,1
5

UN

1

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

2

R$
15.840,00

R$
31.680,00

UN

1

R$
95.000,00

R$
95.000,00

meses
1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração

Valor Total

UN

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

Valor
Unitário
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
2

EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO)

UN

1

R$
110.141,88

UN

1

R$ 8.035,32 R$ 8.035,32

UN

1

R$
R$
102.106,56 102.106,56

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2
)
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

2.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 3

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 1.797.740,03
Unid. QTD

1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

R$
1.655.918,1
5

UN

1

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

1

meses
1.2

Instalação, Configuração e
Migração
Valor Total Lote 4

Lote Item

5

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Valor Total

UN

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
4

Valor
Unitário

R$
95.000,00

R$
95.000,00

R$ 1.655.918,15
Unid. QTD

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total
R$
1.655.918,1
5
75

SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
0788/2017
Fls.
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

UN

1

UN

3

UN

3

R$ 9.035,35

UN

3

R$
R$
1.540.013,9
513.337,98
4

UN

6

R$
522.455,64

UN

6

R$ 9.035,35

R$
54.212,10

UN

6

R$
78.040,59

R$
468.243,54

meses
1.2

Instalação, Configuração e
Migração

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

R$
95.000,00

R$
95.000,00

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE

R$
1.567.119,9
9

EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )

R$
27.106,05

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM

3.2

12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
4

EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO)

UN

1

R$
110.141,88

UN

1

R$ 8.035,32 R$ 8.035,32

UN

1

R$
R$
102.106,56 102.106,56

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2
)
4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 5

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 3.855.635,66
Unid. QTD

1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

R$
1.655.918,1
5

UN

1

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

1

meses
1.2

Instalação, Configuração e
Migração

Valor Total

UN

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
6

Valor
Unitário

R$
95.000,00

R$
95.000,00
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
2

EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO)

R$
660.851,28

UN

6

UN

6

R$ 8.035,32

UN

6

R$
R$
102.106,56 612.639,36

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2
)
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

R$
48.211,92

CONJUNTO DE DISCOS SATA
2.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 6

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 2.316.769,43
Unid. QTD

1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

R$
1.655.918,1
5

UN

1

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

1

meses
1.2

Instalação, Configuração e
Migração

Valor Total

UN

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
7

Valor
Unitário

R$
95.000,00

R$
95.000,00

78
SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
0788/2017
Fls.
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE

R$
1.044.746,6
6

UN

2

UN

2

R$ 9.035,35

UN

2

R$
R$
1.026.675,9
513.337,98
6

UN

11

R$
957.835,34

UN

11

R$ 9.035,35

R$
99.388,85

UN

11

R$
78.040,59

R$
858.446,49

EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )

R$
18.070,70

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM

3.2

12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
4

EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO)

R$
991.276,92

UN

9

UN

9

R$ 8.035,32

UN

9

R$
R$
102.106,56 918.959,04

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2
)
4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

R$
72.317,88

CONJUNTO DE DISCOS SATA
4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 7

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 4.649.777,07
Unid. QTD

1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60

1

R$
1.655.918,1
5

UN

1

R$
R$
1.560.918,1 1.560.918,1
5
5

UN

1

meses
1.2

Instalação, Configuração e
Migração

Valor Total

UN

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
8

Valor
Unitário

R$
95.000,00

R$
95.000,00
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE

R$
1.044.746,6
6

UN

2

UN

2

R$ 9.035,35

UN

2

R$
R$
1.026.675,9
513.337,98
6

UN

10

R$
870.759,40

UN

10 R$ 9.035,35

R$
90.353,50

UN

10

EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM
12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )

R$
18.070,70

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM

3.2

12 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

R$
78.040,59

R$
780.405,90
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
4

EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO)

R$
1.101.418,8
0

UN

10

UN

10 R$ 8.035,32

UN

10

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12
UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2
)
4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

Lote Item

R$
80.353,20

TIPO 2 )

R$
R$
1.021.065,6
102.106,56
0

Valor Total Lote 8

R$ 4.672.843,01

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (

Descrição

Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total

Solução de Armazenamento de
1

Dados – Switch Fiber Channel
TIPO 4, com garantia de 60

9

UN

16

R$
R$
1.613.240,0
100.827,50
0

UN

6

R$
15.840,00

meses
2

Treinamento do Switch TIPO 4

R$
95.040,00

Valor Total Lote 9

R$ 1.708.280,00

Valor Total Global

R$ 25.647.962,08
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ENCARTE C
MODELO DE PROPOSTA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução de
Armazenamento de Dados, composta de equipamentos, instalação, configuração,
migração, Treinamento e Garantia on-site.
DATA DE ABERTURA:
HORARIO:
Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

UN

1

UN

6

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

1

1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de

1.4

Dados – Software de
Gerenciamento Centralizado (
TIPO 3 )
Treinamento do Software de

1.5

Gerenciamento Centralizado de
Storage
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE

UN

1

UN

1

UN

1

UN

4

UN

4

UN

4

EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,

3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

3.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto
4

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e

UN

3

UN

3

UN

3

CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 1

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1
2

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

2.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

3

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

3.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 2

Lote Item

Descrição

R$ 0,00
Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total
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1

Solução de Armazenamento de
Dados

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

UN

1

UN

1

R$ 0,00

UN

1

R$ 0,00

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de

3

72TB BRUTO mínimo, composto
2

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

2.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 3

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

4

R$ 0,00
Unid. QTD

UN

1

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
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1.2

Instalação, Configuração e
Migração

UN

1

Valor Total Lote 4
Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

3

UN

3

UN

3

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de

5

38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM

2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)

UN

6

UN

6

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

3.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

4

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 5

Lote Item

Descrição

R$ 0,00
Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total
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1

Solução de Armazenamento de
Dados

UN

1

UN

1

UN

1

UN

6

UN

6

UN

6

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

6
2

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

2.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 6

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
7

1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e
Migração
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE

UN

2

UN

2

UN

2

UN

11

UN

11

UN

11

EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,

3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

3.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto
4

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e

UN

9

UN

9

UN

9

CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 7

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 0,00
Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e
Migração

8

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
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GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS

UN

2

UN

2

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

SSD ( TIPO 2 )
2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,

3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

3.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

4

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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Valor Total Lote 8
Lote Item

Descrição

Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total

Solução de Armazenamento de
1

Dados – Switch Fiber Channel
TIPO 4, com garantia de 60

9

UN

16

UN

6

meses
2

Treinamento do Switch TIPO 4
Valor Total Lote 9
Valor Total Global

O valor total Lote 1 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 2 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 3 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 4 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 5 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 6 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 7 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 8 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total Lote 9 proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
O valor total global proposto é de R$ __________,______ (por extenso).
CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

DADOS BANCÁRIOS

Validade da proposta:

Banco:

Prazo de Entrega:

Agência:

Prazo de Garantia:

Conta-corrente:
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Das Declarações e outros documentos:
Conforme disposto no Tópico J do Termo de Referência;
DADOS DO LICITANTE

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
(*)

Razão Social:

Nome:

CNPJ (MF):

Cargo / Função:

Endereço:

CPF / MF no

Telefone / Fax:

RG no .........................Expedido por: ....................

E-mail:

Natural de:

Cidade:

Estado civil:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEndereço:
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTelefone / Fax:
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxE-mail:
x

__________________, de ________________ de 2016.
(Local e Data)

_______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Identificação Completa)
(Nº do RG do declarante)
OBSERVAÇÕES:

a)

(*) Dados do representante legal para fins de apresentação da proposta e da assinatura
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do contrato;
b)
A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, datada e assinada
pelo Representante Legal do Licitante ou pelo procurador devidamente credenciado. A
comprovação da representação do Licitante dar-se-á por meio de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante,
que deverá ser apresentada juntamente com a proposta.
b.1)
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do Licitante, deverá apresentar
juntamente com a proposta cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura.
b.2)
No caso do Licitante se fizer representado com a procuração particular, esta deverá ser
apresentada juntamente com a proposta, acompanhada de cópia do contrato social do Licitante
com firma reconhecida e autenticada em Cartório.
c)
Todos os dados indicados neste modelo de proposta devem constar da proposta do
Licitante. Cabe ao Licitante complementar a proposta com as demais exigências previstas no
Termo de Referência e Anexos.
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ENCARTE D
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA
DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por
seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e
principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 827, do Código
Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite
de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº
(número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número
do instrumento convocatório da licitação – ex.: Pregão Eletrônico nº xx/ano), firmado entre a
AFIANÇADA e o Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC para (objeto da licitação).
A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de
todas as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela EBC ao Licitante Vencedor;
c) prejuízos diretos causados à EBC pelo Licitante Vencedor decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato; e
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo Licitante Vencedor.
Esta fiança é valida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato)
(valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendose, portanto em (data).
Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela
AFIANÇADA, o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da EBC.
A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa)
dias após o vencimento desta fiança.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este
instrumento perante a EBC.
Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de a EBC se ver compelida a
ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente
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fiança.
Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a)
(nome da instituição fiadora) não tiver recebido da EBC qualquer comunicação relativa a
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas
as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR
exonerado da obrigação assumida por força deste documento.
Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.
Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de
Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.
(Local e data)
(Instituição garantidora)
(Assinaturas autorizadas)
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ENCARTE E
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
Nº
ORDEM DE SERVIÇO
Data:
Objetivo: (Descrever o objetivo da Ordem de Serviço)

Local de
instalação

Prazo de atendimento
Quantidade

Descrição
Inicial

Valor

Final

001
002
(...)
Valor Total da Ordem de
Serviço
Local e data.
DE ACORDO:
Nome

Nome

EBC (Fiscal do Contrato)

Representante do Licitante Vencedor

RECEBIMENTO
Data do Recebimento: ___/_____/_____

Responsável:

Observações e Complementações:
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ENCARTE E.1
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Nº
ORDEM DE SERVIÇO
Data:
Objetivo: (Descrever o objetivo da Ordem de Serviço)

Item Revisado,
consertado, ou
substituido

Horario de
atendimento
Inicial

Diagnósticos
técnicos

Final

Orientação
procedimentos
preventivos

de

001
002
(...)

Valor Total da Ordem de
Serviço

Local e data.
DE ACORDO:
Nome

Nome

EBC (Fiscal do Contrato)

Representante do Licitante Vencedor

RECEBIMENTO
Data do Recebimento: ___/_____/_____

Responsável:

Observações e Complementações:
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ENCARTE F
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DE PESSOA FÍSICA
Eu nome, nacionalidade, estado civil, cargo (Técnico ou Analista), inscrito(a) no CPF sob o
nº 000.000.000-00, assumo o compromisso de manter a confidencialidade e sigilo sobre todas
as informações jurídicas e técnicas relacionadas ao cargo, função ou atividade que exercer no
âmbito da Empresa Brasil de Comunicação -EBC ou fora dele.
Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso;
3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia
que venha a ser disponível;
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por
todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se,
assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra
de sigilo das informações fornecidas.
Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:
Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação da
tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por
quaisquer outros meios.
Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações,
processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos,
sistemas, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas,
especializações, componentes, fórmulas, produtos e questões relativas ao desempenho das
atividades laborais.
Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com
as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da tecnologia,
projetos ou produtos.
A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio
deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por
qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes
interessadas neste termo.
Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado
ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.
Brasília-DF, ___/___/_______
______________________________
Servidor (Contratado)
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ENCARTE F.1

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DE PESSOA JURÍDICA
_____________________________________________, doravante designada simplesmente
Licitante Vencedor, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO, a não divulgar, sem autorização, quaisquer
informações de propriedade da Empresa Brasil de Comunicação, em conformidade com as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O Licitante Vencedor reconhece que tomou conhecimento de informações privadas da Empresa
Brasil de Comunicação, que podem e devem ser conceituadas como confidencial. Estas
informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser
divulgadas a terceiros não autorizados, incluindo os próprios empregados da Empresa Brasil de
Comunicação e do Licitante Vencedor, sem a expressa e escrita autorização do representante
legal signatário do Contrato ora referido.
CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito
da Empresa Brasil de Comunicação e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de
conhecimento de terceiros, tais como:
I. Listagens e documentações com informações confidenciais, inclusive aquelas relativas ao
sigilo;
II. Documentos
informatizadas;

relativos

informações,

armazenadas

sob

qualquer

forma,

inclusive

III. Outros documentos e informações porventura conhecidos durante a execução dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA
O Licitante Vencedor reconhece que as referências dos incisos da Cláusula Segunda deste
Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já
existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo. Em caso de
dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o Licitante Vencedor deverá
mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal da
Empresa Brasil de Comunicação a tratá-la diferentemente.
Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa da Empresa Brasil de Comunicação
poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.
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CLÁUSULA QUARTA
O Licitante Vencedor recolherá, ao término do Contrato, para imediata devolução a Empresa
Brasil de Comunicação, todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais
envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza
que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus
empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício
ou eventual com o Licitante Vencedor, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer
informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pela Empresa Brasil
de Comunicação.
PARÁGRAFO ÚNICO
O Licitante Vencedor determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de
serviço que estejam direta ou indiretamente envolvidos com a prestação de serviços objeto do
Contrato, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que
as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.
CLÁUSULA QUINTA
O Licitante Vencedor obriga-se a informar imediatamente a Empresa Brasil de Comunicação
qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou
omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos
e prestadores de serviço.
CLÁUSULA SEXTA
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade
civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou
violação.
CLÁUSULA SÉTIMA
As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo
contratual entre o Licitante Vencedor e a Empresa Brasil de Comunicação e abrangem as
informações presentes ou futuras.
Brasília, _____ de ___________________ de ______
_________________________________________
DE ACORDO: (integrantes da equipe técnica do Licitante Vencedor)

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Razão Social do Licitante)____________________________________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº___________________________________________ (Número do CNPJ do
Licitante)
sediada
na____________________________________________
(Endereço
Completo) DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017, promovido pela EBC, e que
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
DECLARA ainda, que não possui registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas, mantidos pela Controladoria Geral da União – CGU e de
Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa.
Ressalva: A (Razão Social do Licitante), declara também que é substituto tributário (

).

______________, de ________________ de 2017.
(Local e Data)
_______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Identificação Completa)
(Nº do RG do declarante)
Observação: Em caso afirmativo, assinalar com “X” a ressalva acima.

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR
(Razão Social do Licitante)____________________________________, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº_____________________________________________(Número do CNPJ do
Licitante), sediada na________________________________________ (Endereço Completo),
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr(a)___________________________________________portador da carteira de identidade nº
__________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 1993, conforme disposições contidas na Lei n°
9.854 de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menor de 16
(dezesseis) anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: SIM (
NÃO ( ).

) ou

______________, de ________________ de 2017.
(Local e Data)
_______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Identificação Completa)
(Nº do RG do declarante)
Observação: em caso afirmativo ou negativo, assinalar com “X” a ressalva acima.

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação Completa do Representante do Licitante), como representante
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devidamente constituído de (Identificação Completa do Licitante) doravante denominado
(Licitante), para fins do disposto no subitem 6.5.2 do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº
041/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a)
a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP nº
041/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do (identificação do Licitante), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº
041/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017 quanto
a participar ou não da referida licitação;
d)
o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e)
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC antes da abertura oficial das propostas;
f)
e está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________, de ________________ de 2017.
(Local e Data)

_______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Identificação Completa)
(Nº do RG do declarante)

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2017
VALIDADE: 12 (doze) meses
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Aos .......... dias do mês de ............................... de 2017, a EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Empresa Pública Federal, criada pelo Decreto nº 6.246, de
24/10/2007, convertido na Lei nº 11.652, de 7/4/2008, alterada pela Lei nº 13.417, de
01/03/2017, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria
Especial de Comunicação Social, nos termos do Decreto nº 9.038/2017, de 26 de abril de 2017,
com atual sede no SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/60”, 1º
Subsolo, em Brasília/DF – CEP 70.333-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42 e
Inscrição Estadual nº 07.507.191/001-01, doravante denominada simplesmente “EBC”, neste
ato representada, nos termos do inciso XXI do artigo 17 do Estatuto Social da Empresa,
aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11/12/2008, pelo seu Diretor-Presidente LAERTE DE LIMA
RIMOLI, brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado em Brasília-DF, portador da
Carteira de Identidade nº 2729902 - SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob nº 130.627.351-04 e por
seu Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Brasília/DF, portador
da Carteira de Identidade nº 400246 - SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n° 119.949.321-04,
lavra a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao Pregão Eletrônico/SRP nº
041/2017, que objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução
de armazenamento de dados, composta de equipamentos, software, instalação, configuração,
migração, treinamento com garantia adotado pelo Sistema de Registro de Preços, objeto do
Processo EBC nº 0788/2016, observados a especificação, o preço, os quantitativos e os
Licitantes classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
Trata a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da contratação de empresa
especializada para fornecimento de solução de armazenamento de dados, composta de
equipamentos, software, instalação, configuração, migração, treinamento com garantia adotado
pelo Sistema de Registro de Preços, de acordo com as quantidades e as especificações a
seguir estabelecidas.

1.2.
Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total global de R$ ________,
__ (por extenso), ao Licitante ..........................................................., situado à
.........................................................................,
em
....................................,
CEP
nº
........................., telefone nº ............................., fax nº .............................., inscrito no CNPJ/MF
sob
o
nº
........................................,
representado
neste
ato
pelo(a)
Sr.(a)
..............................................., portador(a) do RG nº .................................... e CPF nº
..................................... .

Lote Item

Descrição

Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total
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1

Solução de Armazenamento de
Dados

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

UN

1

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de

1.4

Dados – Software de
Gerenciamento Centralizado (
TIPO 3 )

1

Treinamento do Software de
1.5

Gerenciamento Centralizado de
Storage
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,

2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM

2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS
SSD ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,
3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)

UN

4

UN

4

UN

4

UN

3

UN

3

UN

3

TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

3.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

4

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 1

Lote Item

Descrição

Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total
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1

Solução de Armazenamento de
Dados

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,

2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE

2

DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

2.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

3

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

UN

2

UN

2

CONJUNTO DE DISCOS SATA
3.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 2

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 0,00
Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

UN

1

UN

1

R$ 0,00

UN

1

R$ 0,00

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2
1.3

Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de

3

72TB BRUTO mínimo, composto
2

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

2.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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Valor Total Lote 3
Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 0,00
Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
4

1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e
Migração
Valor Total Lote 4

Lote Item

1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados

Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

3

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e
Migração

5

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
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GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS

UN

3

UN

3

UN

6

UN

6

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

SSD ( TIPO 2 )
2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS
21.6TB BRUTO mínimo,

3

composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO)
TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12

3.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

4

por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
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Valor Total Lote 5
Lote Item

1

Descrição

Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 0,00
Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

6

UN

6

UN

6

Valor
Unitário

Valor Total

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de

6

72TB BRUTO mínimo, composto
2

por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

2.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM
12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Valor Total Lote 6

Lote Item

1

Descrição

Solução de Armazenamento de
Dados

7

Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e Migração
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
2

38.4TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SSD

UN

2

UN

2

UN

2

UN

11

UN

11

UN

11

UN

9

UN

9

UN

9

TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS
COM 12 UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS SSD (
TIPO 2 )

2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS 21.6TB
BRUTO mínimo, composto por

3

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.1

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

3.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2)
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto

4

por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

4.2

CONJUNTO DE DISCOS SATA COM
12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
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Valor Total Lote 7

Lote Item

1

Descrição

Solução de Armazenamento de
Dados

R$ 0,00
Unid. QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

UN

10

UN

10

UN

10

Valor
Unitário

Valor Total

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1

LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses

1.2

Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados
– Kit expansão SSD de 38.4TB BRUTO

2

mínimo, composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD (
TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM

2.1

CAPACIDADE DE 12 DISCOS SSD (
TIPO 2 )

8
2.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS 21.6TB
BRUTO mínimo, composto por

3

GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS

3.1

(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
3.2

UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2)
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72TB BRUTO mínimo, composto
4

por GAVETA DE EXPANSÃO SATA

UN

10

UN

10

UN

10

(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE
DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

4.1

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA

4.2

COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
Valor Total Lote 8

Lote Item

Descrição

Unid. QTD

Valor
Unitário

Valor Total

Solução de Armazenamento de
1

Dados – Switch Fiber Channel
TIPO 4, com garantia de 60

9

UN

16

UN

6

meses
2

Treinamento do Switch TIPO 4
Valor Total Lote 9
Valor Total Global

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1.
Os preços ofertados pelo Licitante signatário da presente Ata de Registro de Preços,
são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Eletrônico/SRP nº 041/2017;
2.2.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo,
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017, que a
precedeu e íntegra o presente instrumento de compromisso.
2.3.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017, pelas empresas detentoras da presente
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Ata, as quais também a integram.
2.4.
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de homologação da licitação, com início em _____ de ____________________ de 2017 e
término em _____ de ____________________ de 2018, enquanto a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 7.892, de 2013.
2.5.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a EBC não será obrigada
a adquirir os equipamentos relacionados na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Sistema
de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou,
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto,
garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
3.1.
Os equipamentos que compõem a Solução de Armazenamento de Dados poderão ser
entregues em várias parcelas, conforme necessidades da EBC.
3.2.
O Licitante Vencedor deverá entregar os equipamentos conforme ordem de serviço, para
esse fim, emitida para a EBC, que especificará os endereços, podendo ser em quaisquer das
Unidades enumeradas no Tópico G.3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, e a critério da
EBC observando eventuais mudanças de endereço.
3.3.
A entrega deverá ocorrer no prazo fixado na proposta comercial do Licitante Vencedor, o
qual não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
4.1.
O Licitante Detentor da Ata deverá garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos,
contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, sem quaisquer ônus
adicionais para a EBC, por um período de, 60 (sessenta) meses, a contar da entrega do objeto
e da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, devendo satisfazer aos requisitos previstos
no Tópico L do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº
041/2017.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1.
O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 30° (trigésimo) dia útil, após
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
que será atestada pelo(s) Fiscal(is) do Contrato designado(s) pela EBC.
5.2.
Para execução do pagamento de que trata esta cláusula, o Licitante vencedor deverá
fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra legível, em nome da
Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, o CNPJ do local onde o equipamento deverá ser
entregue, conforme subitem G3.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, com o número de
sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.
5.3.

Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
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Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar
a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
5.4.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o documento será devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará
pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal
não acarretando qualquer ônus à EBC.
5.5.
Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
5.6.
É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço
total, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1.
O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu
vencimento.
6.2.
O Licitante Vencedor deverá entregar os equipamentos, a documentação técnica
atualizada, drivers e outros programas necessários ao funcionamento dos equipamentos, os
quais poderão ser armazenados em mídia óptica (CD/DVD) ou disponibilizados de forma
eletrônica; as atualizações deverão ser disponibilizadas para download via internet no sítio do
fabricante.
6.3.
Os equipamentos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser
entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte
manuseio e acompanhados das notas fiscais de remessa;
6.4.
Os equipamentos deverão ser entregues acompanhado de comprovação da forma de
como os serviços de assistência técnica referente a garantia serão prestados.
6.5.
A entrega deverá ocorrer no prazo fixado na proposta comercial do Licitante Vencedor, o
qual não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
assinatura do Contrato.
6.6.
Caso se veja impossibilitada de cumprir com o prazo estipulado no item anterior, o
Licitante Vencedor deverá, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos
antes de expirado o prazo, solicitar prorrogação do prazo e apresentar justificativas;
6.6.1. O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo, quando for o caso,
deverá ser encaminhado à fiscalização da EBC, que poderá, de modo justificado, acolher
ou não o pedido;
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6.6.2. Vencidos os prazos de entrega ou de prorrogação e não cumprida a obrigação de
entrega, a EBC oficiará o Licitante Vencedor acerca do transcurso da data limite,
passando o inadimplemento, a partir daí, a ser considerado como recusa do cumprimento
da obrigação pactuada e, por conseguinte, sujeitando a empresa às penalidades
previstas na lei;
6.6.3. O objeto adjudicado somente será considerado entregue quando emitido o Termo
de Recebimento Definitivo dos Bens pela EBC.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE DETENTOR DA ATA
7.1.
Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no Tópico T do Termo de
Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017, além daquelas previstas
neste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA EBC
8.1.
As obrigações da EBC estão estabelecidas no Tópico S do Termo de Referência, Anexo I,
do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.
Após assinatura da presente Ata de Registro de Preços e do Instrumento Contratual
pelo Licitante Detentor da Ata, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 86 e nos incisos III
e IV, do artigo 87, da Lei Nº. 8.666 de 1993 e alterações posteriores, e art. 7º da Lei nº 10.520, de
2002, a critério da EBC, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer condições
estipuladas para o fornecimento dos equipamentos, inclusive durante o período de garantia, o
Licitante Detentor da Ata sujeitar-se-á, a critério da EBC, as sanções previstas no Tópico U do
Termo de Referência, Anexo I e Minuta Contratual Anexo VI ambas do Edital do Pregão
Eletrônico/SRP nº ___/2017.
9.2.
As penalidades descritas no subitem 9.1 desta Cláusula podem ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, a critério da EBC, após análise das circunstâncias que ensejaram sua
aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF.
9.3.
As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela EBC ou ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.
9.4.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada
a apresentação de defesa prévia pelo Licitante Detentor da Ata no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data em que for comunicada pela EBC.
9.5.
É facultado a EBC, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços, não
aceitá-lo ou não celebrar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
9.6.
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula não exime o Licitante Detentor da
Ata do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar
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ou ressarcir eventuais danos causados a EBC.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 2013.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, devidamente comprovado,
cabendo a EBC, por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as necessárias
negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá:
a)
convocar a empresa vencedora visando a negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
b)
frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso
assumido;
c)

convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa
vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o gestor da Ata poderá:
a)
liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b)

convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

c)
proceder a revogação da mesma, se não houver êxito nas negociações, e adotar as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. Os equipamentos integrantes da Solução de Armazenamento de Dados, objeto deste
Termo de Referência, serão recebidos por Comissão constituída pela EBC, com, no mínimo, 03
(três) membros, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, emitir os
Termos de Recebimento Provisório, ou de Rejeição, conforme o caso.
11.2. Comissão constituída pela EBC para o recebimento dos equipamentos integrantes da(s)
Solução(ões), objeto do Edital, analisará as entregas e emitirá o Termo de Recebimento
Provisório, ou de Rejeição, conforme o caso, obedecidas às condições estabelecidas no Tópico
F, e as rotinas de execução dispostas no Tópico G1 ambos do Termo de Referência, Anexo I do
Edital.
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11.3. A EBC indicará empregado(s) que será(ão) designado(s) Fiscal(is) do Contrato e que
terá(ão) a responsabilidade de receber, supervisionar e acompanhar a execução dos serviços,
verificar se foram realizados a contendo, realizar a conferência dos relatórios de apresentação
obrigatória e efetuar os atestes nas Notas Fiscais / Faturas tantos dos serviços quanto dos
equipamentos, emitindo o respectivo Termo de Recebimento Definitivo, ou de Rejeição,
conforme o caso.
11.4. A EBC, por meio do(s) fiscal(is) do contrato, emitirá os termos de recebimento
provisório/definitivo do treinamento nos prazos definidos na tabela no item F.7.1 do Termo de
Referência, Anexo I do Edital
11.5. O Licitante Vencedor deverá indicar preposto, durante o período de vigência, para
representá-lo sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O Licitante Detentor da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio
de processo administrativo específico:
12.1.1.

A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, quando:
a)
comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado; ou,
b)
o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo
do material.

12.1.2. Por iniciativa da EBC, por razões de interesse público devidamente motivadas
e justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, bem assim quando o Licitante
Detentor da Ata:
a)
não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
b)

não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

c)
perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida
no processo licitatório;
d)
não aceitar o recebimento da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
e)
não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, ou
f)

incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
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condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela
decorrentes.
g)
sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 (inciso IV do art. 20 do
Decreto 7.892, de 2013).
12.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a EBC por intermédio do gestor
da Ata fará o devido apostilamento na mesma, informando ao Licitante Detentor da Ata a nova
ordem de registro.
12.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por intermédio de
correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços.
12.4. A solicitação do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à EBC a
aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
13.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas,
caso a caso, mediante a celebração de instrumentos contratuais, de acordo com as Minutas de
Contratos, Anexo VI referentes a este Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CADASTRO RESERVA
14.1. Em consonância com o resultado registrado na ata de realização da sessão pública do
Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017, encontram-se abaixo relacionados os Licitantes que
reduziram seus preços ao valor da proposta do Licitante Detentor da presente Ata de Registro
de Preços na sequência da classificação do certame:
14.1.2. Razão Social do Licitante – Valor total global proposto;
14.2. O registro a que se refere o subitem 14.1 tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do Licitante Detentor desta Ata, nas hipóteses previstas nos arts.
20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 2013, e Cláusula Décima Terceira deste instrumento
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 041/2017 e a proposta do
Licitante que apresentou os menores preços na etapa de lances.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF,
para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta licitação e da Nota de Empenho,
renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Brasília/DF, ____ de ________________ de 2017.
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EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
Contratante
LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor- Presidente

LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas
LICITANTE VENCEDOR
Representante Legal

Testemunhas:
1ª ___________________________________
2ª __________________________________
NOME:................................................................ NOME:.............................................................
CPF:................................................................... CPF:.................................................................

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 041/2017
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO
Processo nº 0788/2016
CONTRATANTE:

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC, Empresa Pública
Federal, criada pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, com
Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de
2008, alterado pelo Decreto nº 8.846, de 1º de setembro de 2016, nos
termos da Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, alterada pela Lei nº 13.417,
de 1º de março de 2017, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da
República, por meio da Secretaria Especial de Comunicação Social, nos
termos do Decreto nº 9.038, de 26 de abril de 2017, estabelecida no SCS,
Quadra 08, Lote s/n, loja 1, 1º subsolo, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000,
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Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE (EBC) neste ato representada,
nos termos do inciso XXI do artigo 17 do Estatuto Social da Empresa,
aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, por seu
Diretor-Presidente, LAERTE DE LIMA RIMOLI, brasileiro, casado, jornalista,
residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº
2729902 - SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n° 130.627.351-04, e por seu
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, ALEXANDRE HENRIQUE
GRAZIANI JUNIOR, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado
em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 725793 SSP/DF e
inscrito no CPF/MF sob o n° 317.182.561-91.
CONTRATADA:

______, com sede no ____, na cidade de ___/UF, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº ____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA (_____),
neste ato representada por seu ___, ___, ___, ___, ___, residente e
domiciliado na cidade de ___/UF, portador da Carteira de Identidade ___ –
___ e do CPF/MF nº ___________.

Entre as partes acima qualificadas é celebrado o presente Contrato de
fornecimento de Solução de Armazenamento de Dados, composta de equipamentos,
Software, instalação, configuração, migração, Treinamento e Garantia, mediante as
seguintes Cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Pelo presente Contrato, a CONTRATADA (_____) compromete-se a fornecer Solução
de Armazenamento de Dados, composta de equipamentos, Software, instalação, configuração,
migração, Treinamento e Garantia, conforme condições e especificações estabelecidas neste
Contrato e seus Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. A presente contratação encontra fundamento no disposto no Regulamento Simplificado
para Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da CONTRATANTE (EBC), aprovado pelo
Decreto nº 6.505, de 2008; no Regulamento do Pregão Eletrônico disposto no Decreto nº 5.450,
de 2005; no Decreto nº 3.555, de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 2000 e 3.784, de
2001; na Lei nº 10.520, de 2002; no Decreto n° 7.174, de 2010; na Instrução Normativa MP/SLTI
nº 04, de 2014; Decreto nº 7.892 de 2013, na Instrução Normativa DSCIC/GSIPR n° 01, de 2012;
no que couber o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006; e aplicando-se,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VINCULAÇÃO
3.1. Este Contrato está vinculado ao Processo n° 0788/2016, ao Edital de Pregão
Eletrônico n° ____/2017, e à Proposta da CONTRATADA (_____), datada de ____/____/2017,
Anexo VII a este Instrumento, que o integram como se nele transcritos, informando-o, salvo
quando com ele incompatíveis ou conflitantes.
CLÁUSULA QUARTA: DA DESCRIÇÃO DETALHADA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DO
OBJETO
125
SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
0788/2017
Fls.
4.1. A CONTRATADA (_____) deverá fornecer Solução de Armazenamento de Dados,
divididos em 09 (nove) lotes, contemplando Equipamentos, Software, Serviços de instalação,
configuração e migração, Garantia e Treinamento para atender as necessidades da
CONTRATANTE (EBC), de acordo com as especificações e quantidades estimadas nas tabelas
abaixo:
4.2. LOTES 01 a 08 – Solução Armazenamento de Dados – Storage
Lot Ite
e m
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

2.1
1

2.2

3

3.1
3.2

4

4.1
4.2
Lot Ite

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
de 60 meses
Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Software de
Gerenciamento Centralizado ( TIPO 3 )
Treinamento do Software de Gerenciamento
Centralizado de Storage
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE 12
DISCOS SSD ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD (
TIPO 2 )

UN

1

UN

1

UN
UN

2
1

UN

1

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) TIPO 2 UN
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
UN
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
UN
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
UN
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
UN
CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
UN
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Descrição
Unid.

4

4
4

3

3
3
QTD
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e

m
1
1.1
1.2
1.3

2

2

2.1
2.2

3

3.1
3.2
Lot Ite
e m
1
1.1
1.2
1.3
3
2

2.1
2.2
Lot Ite
e m
1

Solução de Armazenamento de Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
de 60 meses
Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

UN

1

UN

1

UN
UN

2
1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
de 60 meses
Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

UN

1

UN

1

UN
UN

2
1

UN

1

UN

1

UN

1

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados
UN
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
4 1.1
UN
de 60 meses
1.2
Instalação, Configuração e Migração
UN
Lot Ite
Descrição
Unid.

1
1
1
QTD
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e

m
1
1.1
1.2

2

2.1
2.2
5
3

3.1
3.2

4

4.1
4.2
Lot Ite
e m
1
1.1
1.2
6

2

2.1
2.2

Solução de Armazenamento de Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
de 60 meses
Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE 12
DISCOS SSD ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

UN

1

UN

1

UN

1

UN

3

UN

3

UN

3

UN

6

UN

6

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
de 60 meses
Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

UN

1

UN

1

UN

1

UN

6

UN

6

UN

6
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Lot Ite
e m
1
1.1
1.2

2

2.1
2.2
7
3

3.1
3.2

4

4.1
4.2
Lot Ite
e m
1

8

Descrição

Unid.

QTD

Solução de Armazenamento de Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
de 60 meses
Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE 12
DISCOS SSD ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

UN

11

UN

11

UN

11

UN

9

UN

9

UN

9

Descrição

Unid.

QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

Solução de Armazenamento de Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB LÍQUIDOS, com garantia
1.1
de 60 meses
1.2
Instalação, Configuração e Migração
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SSD de 38.4TB BRUTO mínimo,
2 composto por GAVETA DE EXPANSÃO SSD TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE 12
2.1
DISCOS SSD ( TIPO 2 )
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2.2

3

3.1
3.2

4

4.1
4.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SSD (
TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SAS 21.6TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) TIPO 2
e CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12 UNIDADES SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de Dados – Kit
expansão SATA de 72TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA COM 12 UNIDADES
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )

UN

2

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

4.3. LOTE 9 – Solução Armazenamento de Dados – Switch Fiber Channel
Lot
e
9

Ite
m

Descrição

Unid.

QTD

1

Solução de Armazenamento de Dados – Switch Fiber Channel
TIPO 4, com garantia de 60 meses

UN

16

2

Treinamento do Switch TIPO 4

UN

6

4.4. As
especificações técnicas da Solução de Armazenamento de Dados estão estabelecidas no Anexo
I deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Os equipamentos que compõem a Solução de Armazenamento de Dados deverão
ser entregues conforme as necessidades da CONTRATANTE (EBC).
5.2. A CONTRATADA (_____) deverá entregar os equipamentos conforme Ordem de
Serviço, para esse fim, emitida pela CONTRATANTE (EBC):
5.2.1. Que especificará os endereços, podendo ser em quaisquer das Unidades
enumeradas na Cláusula Sétima deste Contrato, a critério da CONTRATANTE
(EBC), observando eventuais mudanças de endereço.
5.2.2. As despesas referentes ao transporte dos equipamentos para entrega nas
localidades descritas na Cláusula Sétima deste Instrumento, serão atribuídas a
CONTRATADA (_____), não cabendo este custo ser realizado pela CONTRATANTE
(EBC).
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5.2.3. A CONTRATADA (_____) deverá entregar os equipamentos, a documentação
técnica atualizada, drivers e outros programas necessários ao seu funcionamento os
quais poderão ser armazenados em mídia óptica (CD/DVD) ou disponibilizados de
forma eletrônica; sendo que as atualizações deverão ser disponibilizadas para
download via internet no sítio do fabricante.
5.3. Os equipamentos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão
ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte
manuseio e acompanhados das notas fiscais de remessa;
5.4. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhado de comprovação da forma de
como os serviços de assistência técnica referente a garantia serão prestados.
5.5. A entrega deverá ocorrer no prazo fixado na proposta comercial da CONTRATADA
(_____), o qual não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Serviço.
5.6. Caso se veja impossibilitada de cumprir com o prazo estipulado no item anterior,
CONTRATADA (_____) deverá, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias
corridos antes de expirado o prazo, solicitar prorrogação do prazo e apresentar justificativas;
5.6.1. O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo, quando for o caso,
deverá ser encaminhado à fiscalização da CONTRATANTE (EBC), que poderá, de
modo justificado, acolher ou não o pedido;
5.6.2. Vencidos os prazos de entrega ou de prorrogação e não cumprida a obrigação
de entrega, a CONTRATANTE (EBC) oficiará a CONTRATADA (_____) acerca do
transcurso da data limite, passando o inadimplemento, a partir daí, a ser considerado
como recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por conseguinte, sujeitando
a empresa às penalidades previstas na lei.
5.6.3. O equipamento objeto deste Instrumento somente será considerado entregue
quando emitido o Termo de Recebimento Definitivo do(s) Bem(ns) pela
CONTRATANTE (EBC).
5.7. Dos Prazos de Execução e das Condições de Entrega:
5.7.1. O fornecimento de cada solução e a execução dos serviços dos lotes de 01 a
09 inerentes a este Instrumento deverão obedecer aos prazos descritos abaixo:
Termo de
Recebimento
Item
Prazos
Provisório/Rejei
ção
Prazo de
Instrumento:
Equipament
entrega: até 60 Termo de
os
dias após o
Recebimento
Lotes 01 a
recebimento da Provisório ou de
09
ordem de
Rejeição.

Termo de
Recebimento
Definitivo
Instrumento:
Termo de
Recebimento
Definitivo.

Pagamento
Até o 30º (trigésimo)
dia após o recebimento
da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada
pelo Fiscal do Contrato,
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serviço

Software de
Gerenciame
nto
Centralizad
o do
Storage
(Lote 1)

Serviços de
Instalação,
configuraçã
oe
Migração
(Lote 1 a 8)

Prazo: até 30
Prazo: em até
dias após a
10 dias após o
emissão do
recebimento dos Termo Provisório.
itens da solução.
Observação: em
caso de
necessidade, este
prazo poderá ser
estendido até o
limite de 90 dias,
conforme previsto
no artigo 73,
inciso II,
parágrafo 3º. da
lei n° 8.666/93
Instrumento:
Termo de
Recebimento
Definitivo.

Prazo: até 30
Instrumento:
dias após a
Termo de
emissão do termo
Prazo de
Recebimento
provisório.
entrega: até
Provisório ou de
70 dias após o Rejeição.
Observação: em
recebimento da
caso de
Prazo: em até
ordem de
necessidade, este
serviço
10 dias após o
prazo poderá ser
recebimento dos
estendido até o
itens da solução.
limite de 90 dias,
conforme previsto
no artigo 73,
inciso II,
parágrafo 3º. da
lei n° 8.666/93
Instrumento:
Instrumento:
Termo de
Termo de
Recebimento
Recebimento
Prazo de
Provisório ou de Definitivo.
conclusão: até Rejeição.
Prazo: até 30
10 dias após o
Prazo: em até
Recebimento
dias após a
do(s)
10 dias a partir
emissão do termo
Equipamento(s do comunicado provisório.
)
formal da
CONTRATADA Observação: em
(____) da
caso de
Conclusão dos
necessidade, este

após este ter verificado o
cumprimento das
obrigações da
CONTRATADA (____).

Até o 30º (trigésimo)
dia após o recebimento
da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada
pelo Fiscal do Contrato,
após este ter verificado o
cumprimento das
obrigações da
CONTRATADA (____).

Até o 30º (trigésimo)
dia após o recebimento
da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada
pelo Fiscal do Contrato,
após este ter verificado o
cumprimento das
obrigações da
CONTRATADA (____).
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serviços.

Prazo de
conclusão: até
Treinament 90 dias após
o
da solicitação
(Lotes 1, 2, do treinamento
3 e 9)
pela
CONTRATANT
E (EBC).

prazo poderá ser
estendido até o
limite de 90 dias,
conforme previsto
no artigo 73,
inciso II,
parágrafo 3º. da
lei n° 8.666/93
Instrumento:
Termo de
Recebimento
Definitivo.

Não se aplica
Prazo: até 30
dias após a
conclusão do
treinamento.

Até o 30º (trigésimo)
dia após o recebimento
da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada
pelo Fiscal do Contrato,
após este ter verificado o
cumprimento das
obrigações da
CONTRATADA (____)

5.8. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto do presente
Instrumento será recebido conforme descrito na tabela do item 5.7.1. desta Cláusula.
5.9. Os equipamentos integrantes da(s) Solução(ões) de Armazenamento de Dados,
objeto deste Instrumento, serão recebidos por Comissão constituída pela CONTRATANTE
(EBC), com, no mínimo, 03 (três) membros, que terá a responsabilidade de fiscalizar e
acompanhar a entrega, emitir os Termos de Recebimento Provisório ou de Rejeição, conforme o
caso.
5.10. A Comissão constituída pela CONTRATANTE (EBC) para o recebimento dos
equipamentos integrantes da(s) Solução(ões), objeto(s) deste Contrato, analisará as entregas e
emitirá o Termo de Recebimento Provisório ou de Rejeição, estabelecidas nesta Cláusula
estabelecidas na Cláusula Sexta deste Instrumento.
5.11. A CONTRATANTE (EBC) indicará empregado(s) que será(ão) designado(s)
Fiscal(is) do Contrato e que terá(ão) a responsabilidade de receber, supervisionar e acompanhar
a execução dos serviços, verificar se foram realizados a contendo, realizar a conferência dos
relatórios de apresentação obrigatória e efetuar os atestes nas Notas Fiscais/Faturas tantos dos
serviços quanto dos equipamentos, para fins de pagamento, emitindo o respectivo Termo de
Recebimento Definitivo, ou de Rejeição, conforme o caso.
5.12. A CONTRATANTE (EBC), por meio do(s) fiscal(is) do contrato, emitirá os termos de
recebimento provisório/definitivo do treinamento nos prazos definidos na tabela no item 5.7.1.
desta Cláusula.
5.13. A CONTRATADA (_____) deverá indicar preposto, durante o período de vigência,
para representá-lo sempre que for necessário.
CLÁUSULA SEXTA: DA ROTINA DE EXECUÇÃO E DO TREINAMENTO TÉCNICO
OPERACIONAL
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6.1. No prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da data de início da vigência deste
Contrato, deverá ser realizada uma reunião de alinhamento entre a CONTRATANTE (EBC) e a
CONTRATADA (_____), em Brasília/DF, na Sede da Empresa, situada no SCS Quadra 8, Bloco
“B-50/B-60”, Edifício Super Center Venâncio 2.000, 1º subsolo.
6.2. Nessa ocasião, a CONTRATADA (_____) terá a oportunidade de conhecer
detalhadamente o ambiente operacional da CONTRATANTE (EBC), os horários de trabalho e
particularidades dos locais onde será fornecida a solução e a execução dos serviços integrantes
constantes neste Instrumento, bem como, para conhecer a Equipe Técnica responsável pela
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato.
6.3. Caberá a CONTRATADA (_____) apresentar, por meio eletrônico, no prazo de até 07
(sete) dias úteis, a contar da data de realização da reunião mencionada no item 6.1. desta
Cláusula, um cronograma de execução do fornecimento da Solução, obedecidos os prazos
estabelecidos neste Instrumento, que deverá ser avaliado e aprovado pela CONTRATANTE
(EBC).
6.4. Com o cronograma de execução a CONTRATADA (_____), deverá apresentar o
conteúdo programático do treinamento técnico previsto no Anexo I.
6.5. A forma de solicitações de fornecimento e prestação de serviços dar-se-ão por meio
de Ordens de Serviço (OS), conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, a este Contrato,
conforme descrições abaixo, emitidas pela CONTRATANTE (EBC), quando da oportunidade e
conveniência de instalação da solução na Sede da CONTRATANTE (EBC) ou em suas unidades
descentralizadas.
6.6. Solução de Armazenamento:
6.6.1. Aquisição sob demanda através de Ordem de Serviço (OS), na qual constará:
quantidade, local de instalação, prazos de atendimento, valor, dentre outras
informações consideradas necessárias pelo Gestor deste Contrato.
6.6.2. O serviço de instalação do equipamento, de configuração, de migração, de
customização e assistência técnica, deverão ser executados de forma direta, vedada
a subcontratação.
6.6.2.1. Os serviços deverão ser executados no horário combinado
posteriormente, entre a CONTRATANTE (EBC) e a CONTRATADA (_____).
6.6.2.2. Os serviços deverão ser prestados ininterruptamente, por meio de
profissionais devidamente habilitados.
6.7. Treinamento
6.7.1. Solicitação de Treinamento por meio de comunicação formal a
CONTRATADA (______) contendo: o nome do treinamento; quantidade de
empregados e a cidade onde deverá ser realizado o treinamento.
6.7.1.1. O Treinamento de que trata o item 6.7.1. desta Cláusula deverá
ser realizado pela CONTRATADA (_____), a qualquer tempo durante a
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vigência contratual, de acordo com a conveniência da CONTRATANTE
(EBC).
6.7.2. As demais especificações, prazos e rotinas de execução do treinamento
técnico e operacional estão estabelecidas no Anexo I deste Instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS LOCAIS DE ENTREGA
7.1. A CONTRATADA (_____) deverá entregar o objeto deste Contrato, nas
dependências da CONTRATANTE (EBC), conforme sua necessidade, em qualquer um dos
seguintes endereços:
7.1.1. Sede da CONTRATANTE (EBC), situada no Setor Comercial Sul – SCS
Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333900 – Brasília/DF, CNPJ: 09.168.704/0001-42;
7.1.2. Unidade do Rio de Janeiro, Avenida Gomes Freire, 474 – Centro – CEP
20.231-115, CNPJ: 09.168.704/0002-23;
7.1.3. Unidade de São Paulo, Av. Mofarrej, 1200 – Vila Leopoldina – CEP: 05.311000, CNPJ: 09.168.704/0003-04;
7.1.4. Unidade de São Luís, Rua Armando Vieira da Silva, nº 126 – Bairro de Fátima
– CEP: 65030-130, CNPJ: 09.168.704/0006-57.

CLÁUSULA OITAVA: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA
8.1. A CONTRATADA (_____) deverá executar, durante o período de vigência da garantia
exigida na Cláusula Nona deste Instrumento, os serviços de manutenção corretiva on-site nos
equipamentos ofertados.
8.1.1. Assistência Técnica Corretiva: Consiste na adoção de uma série de
procedimentos destinados a recolocar os equipamentos, em perfeito estado de uso e
funcionamento, compreendendo, inclusive, a mão de obra necessária ao reparo,
substituição de peças, componentes e materiais da mesma espécie, com os ajustes
e recuperações de partes dos bens, de forma que voltem às suas condições
originais.
8.1.1.1. A CONTRATANTE (EBC), solicitará a CONTRATADA (_____), para
adoção desses procedimentos à abertura de chamado técnico por meio de
telefone ou e-mail.
8.1.1.2. Para o atendimento técnico, a CONTRATADA (_____) emitirá Ordem
de Serviço, na qual deverá conter no mínimo, os seguintes dados: número da
ordem de serviço interna da CONTRATANTE (EBC), hora do início do
atendimento, item revisado, consertado ou substituído, diagnósticos técnicos
dos problemas que possam ter ocasionado o defeito na peça, no componente,
no equipamento, hora do término do atendimento, bem como a orientação de
procedimentos preventivos a serem adotados, caso seja necessário, a fim de
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evitar-se a ocorrência de defeitos similares.
8.1.1.3. O atendimento ao chamado técnico deverá ocorrer no prazo máximo
de 02 (duas) horas a partir da abertura do chamado. Nesse prazo, devaerá
estar incluído o tempo de deslocamento até ao local onde estão instalados os
equipamentos.
8.1.1.4. A solução do problema detectado deverá ocorrer no prazo máximo de
02 (duas) horas a partir do início do atendimento, à excessão da Praça de São
Luis, cujo prazo máximo de solução do problema é de 06 (seis) horas.
8.1.1.5. Caso o defeito apresentado não seja de simples solução e que não
seja possível a sua correção no prazo estabelecido no subitem anterior, a
CONTRATANTE (EBC) poderá, mediante as justificativas apresentadas,
aceitar a prorrogação do prazo para a realização dos serviços, desde de que
seja fornecido outro equipamento de igual configuração ou superior, até
resolução definitiva do problema;
8.1.1.6. A substituição de peças ou de componentes dos equipamentos deverá
ser efetuada com material original e novo, não recondicionado, recomendado
pelo fabricante;
8.1.2. Deverá ser executada durante o período de garantia de que trata a Cláusula
Nona deste Contrato, motivo pelo qual a vigência contratual se estenderá até o término da
garantia.
8.1.2.1. O prazo de vigência dos serviços de manutenção para os
equipamentos deverá ter duração pelo prazo fixado na proposta comercial da
empresa, não podendo aludido prazo ser inferior a 60 (sessenta) meses,
contados da data em que ocorrer recebimento definitivo dos bens. Durante
esse período, a assistência técnica poderá ser prestada nos locais onde os
equipamentos estiverem sendo utilizados (modalidade on-site), de acordo com
as localidades estabelecidas na tabela a seguir e requisitos especificados no
Anexo I.
Local

Endereço
Setor Comercial Sul – SCS Quadra 08 Edifício Super
Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo –
CEP: 70.333-900 – Brasília/DF.

Brasília
Rio de Janeiro
São Paulo
São Luís

Avenida Gomes Freire, 474 – Centro – CEP 20.231-115
Av. Mofarrej, 1200 – Vila Leopoldina – CEP: 05.311-000
Rua Armando Vieira da Silva, nº 126 – Bairro de Fátima
- CEP 65030-130

8.1.2.2. A CONTRATADA (_____) deverá emitir, mensalmente junto com a Nota
Fiscal, relatórios de todas as manutenções realizadas, programadas ou de
emergência, ressaltando os fatos importantes e detalhando os pormenores das
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manutenções, de forma a manter registros completos das ocorrências e subsidiar
as decisões da CONTRATANTE (EBC), caso requeiram.
8.1.2.3. O relatório deverá ser assinado pelo Fiscal(is) da CONTRATANTE
(EBC), responsavél(is) pelo acompanhamento dos serviços, que se obriga a
acompanhar a execução das manutenções.
8.1.2.4. A CONTRATADA (_____) deverá disponibilizar uma central de
atendimento (0800, e-mail e/ou portal de atendimento), para abertura de
chamados, dúvidas e outros contatos.
CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA DO OBJETO
9.1. A CONTRATADA (_____) deverá prover garantia dos equipamentos que compõem
a(s) Solução (ões) de Armazenamento de Dados durante o prazo de 60 (sessenta) meses a
contar da data da entrega do objeto e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
9.2. Durante o período de garantia a CONTRATADA (_____) deverá prestar a Assistência
Técnica nos equipamentos, conforme previsto na Cláusula Oitava deste Instrumento.
9.3. A Assistência Técnica será prestada na modalidade on-site, nas dependências da
Sede e unidades regionais da CONTRATANTE (EBC), conforme descrito na Cláusula Oitava
deste Contrato.
9.4. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos serviços de garantia aqui
descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a
cargo da CONTRATADA (_____), bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus
componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica
credenciada, arcando com quaisquer danos.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Nos termos do § 1º, art. 67, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATANTE (EBC)
designará Gestor(es) Documental(is) e Fiscal(is), Técnicos, Requisitantes e Administrativos do
Contrato, titular(es) e substituto(s) para executar a fiscalização devendo ser registradas todas as
ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à CONTRATADA (_____) para a imediata
correção das irregularidades apontadas, de acordo com o Artigo 30 da Instrução Normativa
MP/SLTI Nº 04, de 11/09/2014, alterada pela IN SLTI/MP Nº 02, de 02 de 12/01/2015.
10.2. Define-se por Gestor Documental o profissional formalmente designado pela
CONTRATANTE (EBC) para o acompanhamento, por meio de sistema próprio, da fiscalização
deste Contrato, desde o início da contratação até o término de sua vigência.
10.2.1. O Gestor Documental terá a responsabilidade de:
a) acompanhar, junto ao(s) Fiscal(is), o cumprimento das obrigações
estabelecidas neste Instrumento;
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b) encaminhar a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) atestada(s) pelo(s) Fiscal(is)
para devido pagamento;
c) apoiar o(s) Fiscal(is) no controle e análise da documentação e os relatórios
vinculados a este Instrumento, mantendo o processo a que se refere
atualizado, com todos os documentos necessários à sua regular instrução;
d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA (_____);
e) informar à CONTRATADA (_____) da decisão de aplicação da penalidade
com as informações prestadas pelo(s) Fiscal(is) e o estabelecimento neste
Instrumento, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, caso ocorra o
cumprimento irregular ou descumprimento de qualquer Cláusula contratual.
10.3. Define-se por Fiscal o profissional designado pela CONTRATANTE (EBC) para
acompanhar e supervisionar a execução dos serviços nas diversas e diferentes frentes de
trabalho.
10.3.1. Caberá ao(s) profissional(s) designado(s) Fiscal(is) deste Contrato:
a) verificar a perfeita execução dos serviços, assim como solicitar ao Gestor a
aplicação de penalidades à CONTRATADA (_____) pelo cumprimento irregular
ou descumprimento de qualquer cláusula contratual;
b) atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas para pagamento, após análise do
relatório mensal apresentado pela à CONTRATADA (_____) relativo ao
período;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com o
solicitado e estabelecido neste Instrumento;
d) solicitar o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer profissional ou
preposto da à CONTRATADA (_____) que não mereça confiança no
desempenho dos serviços, que produza complicações para a supervisão e
fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício
das atribuições que lhe foram designadas;
e) vistoriar, ao menos uma vez por semana, o local onde estão sendo
prestados os serviços, de modo a assegurar a execução conforme previsto
neste Contrato;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela à CONTRATADA (_____).
10.4. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA (______) deverá entregar ao(s) Fiscal(is)
deste Contrato, a documentação a seguir relacionada:
10.4.1. cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de
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originais, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, dos
seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
10.4.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” do subitem 11.4.1. desta
Cláusula poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e
atualizado do SICAF.
10.5. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE (EBC), em nada
restringe as responsabilidades técnicas e gerenciais únicas, integrais e exclusivas da
CONTRATADA (____), no que concerne a execução do objeto contratado.
10.6. Caberá ao(s) Fiscal(is) deste Contrato e ao(s) Gestor(es)
Documental(is),
supervisionar a execução dos serviços, verificando se todas as obrigações foram cumpridas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1. Pelo fornecimento a CONTRATANTE (EBC) pagará à CONTRATADA (_____) o
valor de R$ _____ (________) para o lote 01, R$ _____ (________) para o lote 02, R$ _____
(________) para o lote 03, R$ _____ (________) para o lote 04, R$ _____ (________) para o
lote 05, R$ _____ (________) para o lote 06, R$ _____ (________) para o lote 07, R$ _____
(________) para o lote 08 e R$ _____ (________), para o lote 09, perfazendo o valor total global
de R$ _____ (________).

Lot Ite
e m
1
1.1
1

1.2
1.3

1.4

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Software de
Gerenciamento Centralizado (
TIPO 3 )

Uni
d.

QTD

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total
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Treinamento do Software de
Gerenciamento Centralizado de
Storage
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4TB BRUTO mínimo,
2
composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1 CAPACIDADE DE 12 DISCOS SSD
( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
2.2
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
1.5

3

3.1
3.2

4

4.1
4.2

Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS 21.6
TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72 TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

UN

4

UN

4

UN

4

UN

3

UN

3

UN

3
R$

Valor Total Lote 1
Lot Ite
e m
2

1

0,00

Descrição

Uni
d.

QTD

Solução de Armazenamento de
Dados

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total
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1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2

3

3.1
3.2

STORAGE TIPO 1 – 100 TB
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS 21.6
TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72 TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

UN

1

UN

2

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

Valor Total Lote 2
Lot Ite
e m
1

3

1.1
1.2
1.3

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Treinamento do Storage
Instalação, Configuração e
Migração

R$ 0,00
Uni
d.

QTD

UN

1

UN

1

UN

2

UN

1

Valor
Unitário

Valor Total
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72 TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO
2
UN
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA
2.1
UN
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA
2.2 COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( UN
TIPO 2 )

1

1

R$ 0,00

1

R$ 0,00

Valor Total Lote 3
Lot Ite
e m
1
4

1.1
1.2

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Instalação, Configuração e
Migração

R$ 0,00
Uni
d.

QTD

UN

1

UN

1

UN

1

Valor Total Lote 4
Lot Ite
e m

Solução de Armazenamento de
Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Instalação, Configuração e
1.2
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4 TB BRUTO mínimo,
2
composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
2.1 CAPACIDADE DE 12 DISCOS SSD
( TIPO 2 )
1

5

Descrição

Valor
Unitário

Valor Total

R$ 0,00
Uni
d.

QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

3

UN

3

Valor
Unitário

Valor Total
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2.2

3

3.1
3.2

4

4.1
4.2

CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS 21.6
TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72 TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

UN

3

UN

6

UN

6

UN

6

UN

1

UN

1

UN

1

Valor Total Lote 5
Lot Ite
e m

Solução de Armazenamento de
Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
1.1
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Instalação, Configuração e
1.2
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72 TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO
2
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
1

6

Descrição

R$ 0,00
Uni
d.

QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

6

Valor
Unitário

Valor Total
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2.1
2.2

GAVETA DE EXPANSÃO SATA
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

UN

6

UN

6

Valor Total Lote 6
Lot Ite
e m
1
1.1
1.2

2

7

2.1
2.2

3

3.1
3.2

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4 TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
CAPACIDADE DE 12 DISCOS SSD
( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS 21.6
TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)

R$ 0,00
Uni
d.

QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

UN

11

UN

11

UN

11

Valor
Unitário

Valor Total
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Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72 TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO
4
UN
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA
4.1
UN
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA
4.2 COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) ( UN
TIPO 2 )

9

9
9

Valor Total Lote 7
Lot Ite
e m
1
1.1
1.2

2

8
2.1
2.2

3

3.1

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados
STORAGE TIPO 1 – 100 TB
LÍQUIDOS, com garantia de 60
meses
Instalação, Configuração e
Migração
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SSD de
38.4 TB BRUTO mínimo,
composto por GAVETA DE
EXPANSÃO SSD TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD
( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO COM
CAPACIDADE DE 12 DISCOS SSD
( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS COM 12
UNIDADES SSD ( TIPO 2 )
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SAS 21.6
TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO) TIPO 2 e CONJUNTO
DE DISCOS COM 12 UNIDADES
SAS (HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SAS
(HÍBRIDO)
( TIPO 2 )

R$ 0,00
Uni
d.

QTD

UN

1

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

2

UN

10

UN

10

Valor
Unitário

Valor Total
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CONJUNTO DE DISCOS COM 12
3.2 UNIDADES SAS (HÍBRIDO) ( TIPO
2)
Solução de Armazenamento de
Dados – Kit expansão SATA de
72 TB BRUTO mínimo, composto
por GAVETA DE EXPANSÃO
4
SATA (HÍBRIDO) TIPO 2 e
CONJUNTO DE DISCOS SATA
COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )
GAVETA DE EXPANSÃO SATA
4.1
(HÍBRIDO) ( TIPO 2 )
CONJUNTO DE DISCOS SATA
4.2 COM 12 UNIDADES (HÍBRIDO) (
TIPO 2 )

UN

10

UN

10

UN

10

UN

10

Valor Total Lote 8
Lot Ite
e m
9

1
2

Descrição
Solução de Armazenamento de
Dados – Switch Fiber Channel
TIPO 4, com garantia de 60 meses
Treinamento do Switch TIPO 4
Valor Total Lote 9

R$ 0,00
Uni
d.

QTD

UN

16

UN

6

Valor
Unitário

Valor Total

R$ 0,00

Valor Total Global
11.2. O pagamento será ser efetuado pela CONTRATANTE (EBC) por meio de Ordem
Bancária, até o 30º (trigésimo) dia útil, após emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que será atestado por empregado designado
Fiscal deste Contrato.
11.3. Para execução do pagamento de que trata o item 12.2. desta Cláusula, a
CONTRATADA (______) deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida
sem rasura, em letra legível ou impressa, em nome da Empresa Brasil de Comunicação S/A EBC, CNPJ nº 09.168.704/0003-04, do local onde o equipamento deverá ser entregue,
conforme item 7.1. da Cláusula Sétima deste Contrato, o número de sua conta bancária, o nome
do Banco e a respectiva Agência.
11.4. Caso a CONTRATADA (______) seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a
fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
11.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o documento fiscal será devolvido à CONTRATADA (______) e o pagamento ficará
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pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras.
11.5.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus
à CONTRATANTE (EBC).
11.6. Nos preços deverão estar incluídos todos os ônus tributários, fiscais, parafiscais,
trabalhistas e sociais e demais despesas de qualquer natureza que incidam direta ou
indiretamente sobre os serviços contratados.
11.7. O pagamento somente será efetuado, se cumpridas pela CONTRATADA (______),
todas as condições estabelecidas neste Instrumento, com a efetiva prestação dos serviços.
11.8. O número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ indicado
nos faturamentos da CONTRATADA (______) deverá ser o mesmo indicado em sua qualificação
no preâmbulo deste Instrumento;
11.9. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do
preço contratado, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
11.10. Os pagamentos serem efetuados em favor da CONTRATADA (______) estarão
sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:
a) Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de
11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996
e alterações;
b) Da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº
971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991, e
alterações;
c) Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em
vigor.
11.11. As despesas decorrentes da execução deste Instrumento correrão à conta de
recursos alocados no Orçamento Geral da União para o exercício de 2017, à Unidade
Orçamentária 20415 – EBC, assim especificados:
NOTA DE EMPENHO
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Nota de Empenho:
Emissão:
Valor:
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11.11.1. As despesas alusivas aos exercícios financeiros seguintes serão imputadas
à dotação consignada nos respectivos orçamentos, cujas Notas de Empenho serão
emitidas quando os orçamentos estiverem publicados no Diário Oficial da União –
D.O.U., e disponibilizados no SIAFI.
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
12.1. O presente Contrato vigorará Pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em
_____/_____/_____ e término em _____/_____/_____.
12.2 O presente Contrato será rescindido:
a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE (EBC), pelos motivos enumerados
no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, 1993;
b) nas situações previstas nos incisos XIII a XVI do art. 78 da Lei nº 8.666 de 1993,
aplicando-se as disposições do art. 79 da mesma Lei;
c) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante comunicação por escrito,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de vencimento deste Contrato,
e desde que haja conveniência da CONTRATANTE (EBC);
d) judicialmente, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (______)
13.1. Além de outras obrigações previstas neste Instrumento, a CONTRATADA (______)
compromete-se a:
13.1.1. Indicar responsável técnico-administrativo como Preposto, para gerenciar o
cumprimento de todas as obrigações pactuadas, manter entendimentos técnicos e
administrativos com o empregado (s) designado (S) Fiscal (is) do Contrato pela
CONTRATANTE (EBC), orientar, fiscalizar e supervisionar, o fiel cumprimento de
todas as obrigações contratuais, bem como receber correspondências da
CONTRATANTE (EBC) e/ou transmiti-las à Direção da CONTRATADA (_____);
13.1.2. Fornecer o objeto deste Contrato, em estrita conformidade com as
especificações e condições exigidas neste Instrumento e na licitação pertinente,
bem como naquelas resultantes de sua proposta, devendo já estar inclusos nos
valores propostos todos os custos, impostos, taxas e demais encargos pertinentes
à formação do preço;
13.1.3. Quando da assinatura do contrato, comprovar através de documentação do
fabricante que todos os equipamentos fornecidos são novos e de primeiro uso, e
que não estarão fora da linha de produção nos próximos 90 (noventa) dias após a
entrega dos mesmos;
13.1.4. Substituir qualquer equipamento durante o prazo de garantia, em um
período de 6 (seis) meses, ocorrer mais de 3 (três) chamados referentes ao mesmo
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problema (desde que a causa-raiz do mesmo tenha sido atribuída ao equipamento),
ou mais de 5 (cinco) chamados referentes a problemas distintos (desde que a
causa-raiz dos mesmos tenha sido atribuída ao equipamento);
13.1.5. Responsabilizar-se pelo ônus de retirada e devolução dos equipamentos
para realização de assistência técnica fora das dependências da CONTRATANTE
(EBC);
13.1.6. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, observando as exigências
técnicas estabelecidas neste Contrato;
13.1.7. Comprometer-se a disponibilizar somente pessoal certificado pelo
fabricante da solução contratada para a execução do serviço na contratante EBC,
comprovando documentalmente tal qualificação técnica sempre que solicitado pela
contratante EBC;
13.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados aos
equipamentos, instalações, patrimônios e bens da Administração ou de terceiros,
em decorrência da entrega ou retirada dos produtos e da execução dos serviços de
assistência técnica;
13.1.9. Comunicar à CONTRATANTE (EBC), por escrito, quaisquer anormalidades
que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos, propondo as ações
corretivas necessárias para a execução dos serviços;
13.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as
supressões que se fizerem no objeto contratual, até 25% (vinte e cinco por cento)
do seu valor inicial;
13.1.11. Atender às solicitações emitidas pela Fiscalização quanto às informações
e/ou documentação das licenças contratadas;
13.1.12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,
sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE (EBC) ou de
terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros;
13.1.13. Manter, durante a execução do contrato, as condições que ensejaram a
contratação;
13.1.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações oriundas da
adjudicação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE (EBC).
13.1.15. A CONTRATADA (_____) será responsável pela manutenção de sigilo
absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos
e em quaisquer mídias a que venha a ter conhecimento durante a execução dos
trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais
dados, informações e documentos, sob as penas da lei, independentemente da
classificação de sigilo conferida a esses pela CONTRATANTE (EBC), conforme
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Anexo V e Anexo VI deste Instrumento.
13.1.15.1 - Todos os empregados da CONTRATADA (_____) deverão
assinar o termo de ciência da declaração da manutenção de sigilo, nos
termos do item 14.1.15 enviando o mesmo para a CONTRATANTE (EBC)
visando a gestão do Contrato.
13.1.16. A restrição de que trata o item 13.1.15 deverá ser observado pela
CONTRATADA (_____) durante e após a execução dos serviços,
responsabilizando-se pela violação do sigilo, nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (EBC)
14.1. Além de outras obrigações previstas neste Instrumento, a CONTRATANTE (EBC)
compromete-se a:
14.1.1. Designar um Gestor Documental, Fiscal(is) titular e substituto(s), para
executar a fiscalização deste Contrato, que registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas, oficiando a CONTRATADA (_____) para a imediata
correção das irregularidades apontadas;
14.1.1.1 A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE
(EBC), em nada restringe as responsabilidades técnicas e gerenciais
únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA (_____), no que concerne
a execução do objeto contratado;
14.1.2. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
CONTRATADA (_____), de acordo com os termos do contrato assinado.
14.1.3. Proporcionar todas as condições e prestar as informações necessárias para
que a CONTRATADA (_____) possa cumprir com suas obrigações, dentro das
normas e condições estabelecidas neste instrumento.
14.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo preposto da CONTRATADA (_____).
14.1.5. Comunicar oficialmente a CONTRATADA (_____) quaisquer falhas
verificadas no cumprimento deste contrato, e solicitar a sua correção.
14.1.6. Registrar e oficializar a CONTRATADA (_____), as ocorrências de
desempenho
ou
comportamento
insatisfatório,
irregularidades,
falhas,
insuficiências, erros e omissões constatados, durante a execução deste contrato,
para as devidas providências pela CONTRATADA (_____).
14.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, a(s) Solução(ões) com especificações
inferiores ou em desacordo com as definidas neste Contrato.
14.1.8. Aplicar a CONTRATADA (_____) as penalidades pelo cumprimento irregular
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ou descumprimento de qualquer cláusula contratual, de acordo com as sanções
previstas neste Instrumento;
14.1.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas condições deste Instrumento;
14.1.10. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA (______), sem prejuízo das penalidades legais cabíveis, sujeitarse-á às seguintes sanções, a critério da CONTRATANTE (EBC), pelo descumprimento total ou
parcial, erros ou atrasos na execução dos serviços, produtos e relatórios ou de qualquer cláusula
ou condição deste Contrato, com a garantia do contraditório:
a) Advertência por escrito;
b) Multa compensatória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o
valor total deste Contrato, por hora de atraso, até o limite máximo de 10% (dez por
cento);
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e descredenciamento do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e
demais cominações legais.
15.2. Pelo descumprimento dos prazos relacionados à entrega e instalação dos
equipamentos, será aplicada multa à razão 0,5% (meio por cento) do valor total referente a
parcela dos equipamentos, por local de entrega, por dia de atraso, limitado ao teto de 10% (dez
por cento) desse valor.
15.3. Pelo descumprimento dos prazos relacionados à assistência técnica em garantia,
será aplicada multa à razão 0,5% (meio por cento) do valor total caucionado em garantia do
cumprimento das obrigações contratuais, por chamado, por hora de atraso, limitado ao teto de
10% (dez por cento) desse valor.
15.4. Pelo descumprimento dos prazos relacionados a realização das turmas constantes
do cronograma aprovado para execução do treinamento, a CONTRATADA (_____) será aplicada
a multa à razão de 10% (dez por cento) do valor da respectiva turma.
15.5. Pelo descumprimento dos prazos acordados relacionados ao retorno para abertura
e execução das Ordens de Serviços, será aplicada multa à razão de 2% (dois por cento) do valor
total estimado da respectiva OS, por dia de atraso, limitado ao teto de 20% (vinte por cento)
desse valor.
151
SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF
Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600

Processo nº
0788/2017
Fls.
15.6. Pelo descumprimento dos prazos relacionados aos serviços de migração, será
aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total desses serviços, por local de
entrega, por dia de atraso, limitado ao teto de 10% (dez por cento) desse valor.
15.7. As penalidades descritas no item 16.1. desta Cláusula poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, a critério da CONTRATANTE (EBC), após análise das
circunstâncias que ensejarem sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
15.8. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados
nas notificações serão descontadas das Notas Fiscais/Faturas ou, quando for o caso, cobradas
judicialmente.
15.9. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo
facultada a apresentação de defesa prévia pela CONTRATADA (______), no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data em que for comunicada pela CONTRATANTE (EBC).
15.10. É facultado à CONTRATANTE (EBC), quando o convocado não assinar o termo
de contrato, não aceitá-lo ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
15.11. A critério da CONTRATANTE (EBC), a aplicação das penalidades não ensejará,
obrigatoriamente, a anulação total ou parcial deste Contrato, servindo como punição pecuniária
contra a reincidência no descumprimento das obrigações.
15.12. Quando a CONTRATADA (______) deixar de acatar, simultaneamente, duas ou
mais das disposições contidas neste Instrumento, deverá apresentar justificativa escrita das
ocorrências para análise da penalidade a ser aplicada.
15.13. A imposição das penalidades previstas neste item não exime a CONTRATADA
(______) do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para
repassar ou ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE (EBC).
15.14. A(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhida(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da(s) comunicação(ões) enviada(s) pela
CONTRATANTE (EBC).
15.15. Se o descumprimento total ou parcial, erros ou atrasos na execução dos serviços,
produtos e relatórios ou de qualquer cláusula ou condição deste Contrato ocorrer por
comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela CONTRATANTE (EBC), a CONTRATADA (______) ficará isenta das penalidades
mencionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
16.1. A CONTRATADA (_____) obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões, de postos e/ou de mão de obra alocada que, a critério da
CONTRATANTE (EBC), sejam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado deste Contrato, conforme prescrito no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993
e alterações posteriores.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1. É vedada a subcontratação da integralidade ou parte do objeto deste Contrato.
17.2. A CONTRATADA (_____) não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente, os serviços objeto deste Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
qualidade e quantidade dos serviços prestados.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Qualquer medida que implique alteração dos direitos e/ou obrigações aqui pactuados
só poderá ser adotada mediante autorização por escrito da CONTRATANTE (EBC) e será
obrigatoriamente ratificada através de Termo Aditivo a este Contrato, que passará a integrá-lo para
todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.
19.2. Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Contrato, excluir-se-á o dia
de início e incluir-se-á o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em
dia de expediente normal na CONTRATANTE (EBC).
18.3. É vedada a contratação de profissional pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE (EBC).
18.4. É vedada a veiculação de publicidade, direta ou indiretamente relacionada ao objeto
deste Instrumento, salvo se houver previa autorização por escrito da CONTRATANTE (EBC).
18.5. Fica a CONTRATADA (_____) obrigada a apresentar todas e quaisquer
informações e documentações solicitadas pela CONTRATANTE (EBC), dos profissionais
indicados para a prestação da assistência técnica relacionada a garantia.
18.5.1. A CONTRATADA (_____) e seus profissionais deverão observar,
rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no
ambiente de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE (EBC).
18.6. A CONTRATANTE (EBC) se reserva o direito de proceder a levantamento e/ou
confirmação de informações pertinentes a idoneidade de qualquer profissional que venha a ser
indicado para a prestação dos serviços.
18.7. Fica vedado a utilização, na execução dos serviços, de profissional da
CONTRATADA (_____) que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança da CONTRATANTE (EBC), nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública
Federal.
18.7.1. É considerado familiar, nos termos do artigo 2°, III, do Decreto n° 7.203/2010,
o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau.
18.8. Fazem parte deste Instrumento, os anexos a seguir relacionados:
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18.8.1. Anexo I – Especificações Técnicas
18.8.2. Anexo II – Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução
Contratual
18.8.3. Anexo III – Modelo de Ordem de Serviço (OS)-Solução de Armazenamento
18.8.4. Anexo IV – Modelo de Ordem de Serviço (OS)-Manutenção
18.8.5. Anexo V – Termo de Sigilo – Pessoa Jurídica
18.8.6. Anexo VI – Termo de Sigilo – Pessoa Física
18.8.7. Anexo VII – Proposta da Contratada.
18.9. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma
das condições estatuídas neste Contrato, as quais permanecerão íntegras.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO
19.1. A CONTRATANTE (EBC) providenciará a publicação de extrato resumido do
presente Instrumento no Diário Oficial da União - D.O.U., dando cumprimento ao previsto no
caput do art. 20 do Decreto nº 3.555, de 2000.
CLÁUSULA VIGÉSIMA : DO FORO
20.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para
dirimir toda e qualquer questão decorrente deste Contrato, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e
condições aqui pactuadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.
Brasília/DF,

de

de 2017.

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC
Contratante

ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JUNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente

Contratada
Representante Legal
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Testemunhas:
1)

2)

Elaborado por Janet Alencar e revisado por Izabel Almeida.

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Este documento apresenta os requisitos técnicos da Solução de Armazenamento de
Dados para a CONTRATANTE (EBC).
Os requisitos e serviços que devem ser entregues/prestados pela CONTRATADA
(_____), estão especificados abaixo:
1. SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
1.1. Descrição
1.1.1. A Solução de Armazenamento de Dados objeto deste Instrumento será separada em 4
(quatro) tipos, sendo TIPO 1 (Storage Híbrido), TIPO 2 (Gaveta de expansão híbrida e Conjuntos
de discos híbridos), TIPO 3 (Software de Gerenciamento Centralizado do Storage) e TIPO 4
(Switch Fiber Channel);
1.1.2. A CONTRATADA (_____) que fornecer o TIPO 1 obrigatoriamente deverá fornecer o TIPO
2, não sendo aceito 2 (dois) ou mais fornecedores para o fornecimento deste lote (Lote 1);
1.1.3. Serão aceitos o recebimento de equipamento(s) superior(es) caso o(s) equipamento(s)
ofertado(s) esteja(m) no fim de linha de fabricação, com previsão de término inferior ao término
da garantia de 60 (sessenta) meses e/ou a CONTRATADA (_____) apresente uma declaração
de vantajosidade de suporte à garantia na reposição de peça/ licenciamento e/ou declare o risco
em atender os requisitos contratuais do Nível de Acordo de Serviço indicado neste Instrumento;
1.1.4. Deverá ser provido licenciamento perpétuo e ilimitado para todas as funcionalidades
solicitadas para o subsistema de armazenamento;
1.1.5. Para comprovação das características técnicas dos produtos ofertados, deverão ser
entregue à CONTRATANTE (EBC) uma planilha relacionando cada característica técnica exigida
neste Instrumento, com o nome e página do documento do fabricante.
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1.2. STORAGE
1.2.1. Descrição
1.2.1.1. Deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
1.2.1.2. Todos os componentes da solução ofertada deverão possuir fontes de alimentação
elétrica 200/220 VAC ou bivolt (100/110 e/ou 200/220 VAC) e redundantes;
1.2.1.3. A arquitetura do Storage deverá possuir no mínimo 2 (duas) controladoras de discos
redundantes e não deverá ter ponto único de falha, de forma que a falha de algum dos
componentes não impeça o completo funcionamento do subsistema, deverá permitir substituição
de componentes defeituosos sem parada dos serviços fornecidos e as eventuais falhas devem
ser imperceptíveis para os usuários finais;
1.2.1.4. Deverá ser fornecido e montado em rack padrão do fabricante do equipamento ofertado,
no máximo 42 U (quarenta e dois rack units) e réguas de energia suficientes para a ligação da
solução e possíveis expansões no mesmo rack;
1.2.1.5. Deve permitir substituição e acréscimo de componentes incluindo controladoras, discos
(com exceção de enclosures), fontes e ventiladores com o sistema em operação, ou seja, os
componentes devem ser “Hot Swappable”;
1.2.1.6. Suporte a failover automático de controladora e mecanismo que garanta preservação
das informações em cache em caso de falha de energia ou falha de qualquer outro componente
do Storage;
1.2.1.7. Deve prover acesso pelas tecnologias FC, ISCSI, NAS (CIFS e NFS) na conexão do
subsistema de armazenamento às redes IP e SAN da EBC;
1.2.1.8.Caso a solução ofertada não tenha alguma destas conexões nativas, será aceito a
ligação de componentes externos para desempenhar tal função (gateway);
1.2.1.9. A ligação deste componente externo (gateway) com a unidade de armazenamento
deverá ser através de canais redundantes;
1.2.1.10. Os componentes externos (gateway) deverão funcionar de forma clusterizada, como
forma de prover mesmo nível de redundância que a especificada no item 1.2.1.3;
1.2.1.11. A interconexão dos componentes externos (gateways) com a unidade de
armazenamento (switches e cabeamento Cat. 6, Cat 6A ou FC) também deverá ser redundante
e inteiramente fornecida pela CONTRATADA (_____);
1.2.1.12. A proposta da CONTRATADA (_____) deverá contemplar a descrição e desenho da
topologia da solução ofertada;
1.2.1.13. O Storage da solução de armazenamento de dados deve suportar discos de tecnologia
SSD (Solid State Disk), discos de tecnologia SAS 10k (Serial Attached SCSI) e discos de
tecnologia SATA II ou Nearline SAS. Os equipamentos que contemplam esses tipos de discos
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serão chamados neste Contrato como “Híbridos” ou solução “Hibrida”;
1.2.1.14. A solução de discos do Storage “Híbrido” deverá ter capacidade de expansão para
atingir a volumetria líquida de 1 (Um) PB (Petabyte), respeitando no mínimo 40% (quarenta por
cento) de discos SAS;
1.2.1.15. Deverá suportar no mínimo para discos SSD o RAID 5 (4+1) e para os demais discos o
RAID 6 (8+2);
1.2.1.16. Deverá ser usada a composição de RAID do item 1.2.1.15 para a proposta dos
equipamentos, ficando discricionário à CONTRATANTE (EBC) manter essa composição de
RAID no ato da implementação dos equipamentos;
1.2.1.17. Possuir, no mínimo, 02 (duas) controladoras de discos redundantes;
1.2.1.18. Possibilidade de implementação de discos “Global Hot-Spare” ou “Spare-Space”;
1.2.1.19. Permitir a troca de disco avariado pertencente a um array, sem nenhuma interrupção no
Storage ou da aplicação que está acessando o array;
1.2.1.20. O Array deve implementar mecanismos de proteção (“LUN masking”) entre volumes de
forma que os mesmos sejam visíveis ou utilizáveis apenas pelos hosts para os quais estejam
destinados;
1.2.1.21. O Storage da solução de armazenamento de dados do TIPO 1 deverá ser entregue
com a volumetria total líquida de 100TB (Terabyte) com discos “Híbridos”;
1.2.1.21.1. O Storage da solução de armazenamento de dados “híbridos” de TIPO 1
deverá ser entregue com a volumetria líquida de 20 TB (Terabyte) de discos SSD com tamanho
mínimo unitário de 3.2 TB (Terabyte), 40 TB (Terabyte) de discos com velocidade de rotação
mínima de 10K RPM utilizando tecnologia Fibre Channel ou SAS com tamanho mínimo unitário
de 1.8 TB (Terabyte) e 40 TB (Terabyte) com velocidade de rotação mínima de 7.2 RPM,
utilizando tecnologia SATA II ou Nearline SAS com tamanho mínimo unitário de 6 TB (Terabyte);
1.2.1.22. O Storage da solução de armazenamento deve possuir, no mínimo, 256 (DUZENTOS E
CINQUENTA E SEIS) GB (Gigabyte) de memória cache nativo das controladoras, caso não
possua tecnologia de expansão do cache com discos SSD ou FLASH ou SIMILAR, sendo no
mínimo 64 (SESSENTA E QUATRO) GB (Gigabyte) por controladora ou se a controladora for
gerenciada e caso a solução seja baseada em duas camadas de controle NAS e SAN, deverá
ser considerado somente o total de memória das controladoras SAN;
1.2.1.22.1. Em caráter explicativo, caso seja ofertado controladoras de 64 (SESSENTA E
QUATRO) GB (Gigabyte) conforme o item 1.2.1.22, o equipamento deverá possuir 4 (QUATRO)
controladoras para atingir o quantitativo mínimo de 256 (Duzentos e Cinquenta e Seis) GB
(Gigabyte).
1.2.1.23. Se a controladora ofertada no Storage da solução de armazenamento possuir
tecnologia de expansão de cache com discos SSD ou Flash ou Similar com capacidade mínima
de 832 GB (GIGABYTE), será aceito o quantitativo de memória cache nativo mínimo de 128
(CENTO E VINTE E OITO) GB (Gigabyte), sendo no mínimo 32 (TRINTA E DOIS) GB
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(GIGABYTE) por controladora. Para esta tecnologia de expansão de cache, o quantitativo
mínimo de 832 GB (GIGABYTE) deverá trabalhar de forma incorporada ao cache global do
equipamento e com capacidade de leitura nesta camada.
1.2.1.23.1. Em caráter explicativo, caso seja ofertado controladoras de 32 (TRINTA E
DOIS) GB (Gigabyte) conforme o item 1.2.1.23, o equipamento deverá possuir 4
(QUATRO) controladoras para atingir o quantitativo mínimo de 128 (CENTO E VINTE E
OITO) GB (Gigabyte).
1.2.1.24. O subsistema de armazenamento deverá possuir a seguinte composição mínima de
portas de frontend:
1.2.1.24.1. No mínimo 16 (DEZESSEIS) portas Fibre Channel para HOST SAN FC de 16 Gb/s
(dezesseis gigabits por segundo) com conectores padrão LC (Lucent Conector);
1.2.1.24.2. No mínimo 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet RJ-45, alocadas para prover acesso
iSCSI, não podendo estas ser providas pelo módulo NAS ou gateway;
1.2.1.24.3. No mínimo 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet RJ-45 alocadas para prover acesso
NAS de 10Gb/s (gigabits por segundo) (CIFS e NFS) ou superior com transceptores SFP+;
1.2.1.24.5. As portas descritas não podem ser contadas como portas destinadas a
gerenciamento;
1.2.1.24.5. As portas deverão estar distribuídas uniformemente entre as controladoras ou entre
os gateways;
1.2.1.24.6. Não devem ser consideradas no quantitativo descrito as portas destinadas à
interligação do gateway com a unidade de armazenamento;
1.2.1.25. Permitir a implementação das funções de agregação de portas (trunking) e VLAN,
conforme padrões IEEE 802.3ad e IEEE 802.1Q e suporte a Jumbo Frames nas interfaces Eth;
1.2.1.25.1. Caso a solução ofertada seja baseada em componentes externos (gateway), estes
também deverão suportar os padrões especificados acima;
1.2.1.26. O subsistema de armazenamento NAS/FC deverá possuir Thoughtput total de backend operando a velocidade de no mínimo 12 gb/s (doze gigabits por segundo) na ligação das
controladoras com subsistemas de discos e 12 gbps (doze gigabits por segundo) na ligação de
cada controladora com cada um dos gateways, se baseado nesta tecnologia;
1.2.1.27. Possuir monitoramento pró-ativo que permita a detecção e isolamento de falhas de
disco, controladora e bateria, até mesmo antes que elas ocorram. Tal função abrangerá desde a
automonitoramento e geração de log de erros, detecção e isolamento de erros no disco,
inclusive acionamento automático de disco de reposição (disk spare) e funcionalidade de callhome;
1.2.1.28. Suportar os seguintes protocolos:
1.2.1.28.1. Na modalidade SAN (Storage Area Network): FCP e iSCSI;
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1.2.1.28.2. Na modalidade NAS (Network Attached Storage): CIFS (Common Internet File
System) v2 ou v2.1 e NFS (Network File System) com versão 3 ou superior;
1.2.1.29. O Sistema operacional do sistema de armazenamento de dados SAN deverá ser nativo
do produto;
1.2.1.30. Deverá possibilitar nos tipos de discos “Híbridos” a configuração de volume a ser
utilizado para as modalidades SAN e NAS, devendo permitir utilização de no mínimo 40%
(quarenta por cento) líquidos para NAS (CIFS e NFS);
1.2.1.31. Caso a solução ofertada seja baseada em componentes externos (gateway), estes
deverão ser comprovadamente dimensionados para suportar os requisitos descritos acima, em
cada nó do cluster dos gateways;
1.2.1.32. A implementação da arquitetura SAN (FC e iSCSI) deverá ser nativa do produto,
podendo a arquitetura NAS se provida através de gateway;
1.2.1.33. A solução de armazenamento deve permitir a expansão dos volumes de forma on-line,
ou seja, deve permitir aumento dos volumes mesmo que este esteja em utilização;
1.2.1.34. A solução deverá contemplar a funcionalidade de cópia point-in-time (snap ou clone)
para as camadas SAN;
1.2.1.35. A solução SAN deverá contemplar a funcionalidade de restauração de volumes, isto é,
permitir ao administrador do sistema restaurar volumes utilizando como base os pontos de
consistência (point-in-time backup ou snapshots) previamente gerados com possibilidade de
restauração de volumes;
1.2.1.36. Permitir a expansão, on-line, de volumes, sendo aceito Software de gerenciamento de
volumes para desempenhar tal função;
1.2.1.37. Para discos “Híbridos” deverá possuir a funcionalidade de Tierização de dados com a
finalidade de melhorar a performance, sendo possível transferir os dados mais acessados de
discos mais lentos para discos mais rápidos de forma automática e manual;
1.2.1.38. Permitir obrigatoriamente, para CIFS, integração com AD (Active Directory) Microsoft;
1.2.1.39. Possuir a funcionalidade de ABE (Access Based Enumeration) para ambiente
Windows;
1.2.1.40. A solução ofertada deverá possuir recurso de filtro de arquivos por extensão ou
assinatura permitindo bloqueio de gravação de arquivo em determinado volume;
1.2.1.41. A solução deverá permitir a definição de diferentes configurações de segurança em
cada nível de diretório dos compartilhamentos configurados no NAS;
1.2.1.42. Deverá possuir recurso que, aplicado a um determinado volume ou array, garanta que
os dados não sejam alterados ou apagados durante o período de tempo pré-definido, função
“File Level Retention” ou “Snap Lock” ou “Locking Policy” ou similar;
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1.2.1.42.1. Durante o período de retenção os dados sob esta regra não poderão ser
apagados, renomeados ou modificados, no mínimo para a modalidade NAS (acessos CIFS e
NFS);
1.2.1.42.2. A solução deverá ser do mesmo fabricante da solução de subsistema de
armazenamento NAS/FC descrita no presente Instrumento;
1.2.1.43. Deverá ser fornecido com Software de Gerenciamento do Storage com as seguintes
funcionalidades:
1.2.1.43.1. Deverá suportar a gerência de todas as funcionalidades descritas para o Storage;
1.2.1.43.2. Análise de desempenho, determinação de problemas e utilização dos demais
recursos do equipamento ofertado;
1.2.1.43.3. Deve permitir estabelecimento de níveis de acesso por usuário baseado no seu perfil
de trabalho e responsabilidades;
1.2.1.43.4. Controle e análise de capacidade e configuração dos parâmetros físicos e lógicos do
subsistema de armazenamento;
1.2.1.43.5. Possuir interface de gerenciamento gráfica e/ou Web, com controle de acesso seguro
via HTTPS e/ou SSH;
1.2.1.43.6. Notificação de eventos críticos e mudanças, possibilitando uma administração próativa;
1.2.1.43.7. A interface deverá permitir gerenciamento dos “RAID Groups”;
1.2.1.43.8. Deverá possuir monitoramento de indicadores de desempenho, como latência de
Entrada / Saída (I/O), IOPS, largura de banda de leitura / gravação, utilização da CPU e disco
em tempo real;
1.2.1.44. A solução de armazenamento deverá ser compatível com SMI-S (Storage Management
Initiative Specification) versão 1.5 ou superior;
1.2.1.45. A solução de armazenamento deverá ter capacidade para gerar alertas e
gerenciamento via SNMP;
1.2.1.46. Todas as funcionalidades descritas nesta especificação deverão estar devidamente
licenciadas de forma perpétua para a capacidade total do equipamento;
1.2.1.47. A solução deverá ser compatível com:
1.2.1.47.1. Microsoft Windows 2008 Family Server e superiores;
1.2.1.47.2. Red Hat Enterprise Linux 6 e superiores;
1.2.1.47.3. Software de virtualização VMware ESX ou ESXi 4.0 ou superior;
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1.2.1.47.4. Para a modalidade NAS o subsistema de armazenamento primário deverá ser
compatível com Software de Antivírus que à CONTRATANTE (EBC) possuir. O contrato vigente
de Software de Antivírus da CONTRATANTE (EBC) é o SYMANTEC Enterprise for Storage.
Serão aceitos os equipamentos que possuem suporte ao Antivirus via protocol default ICAP;
1.2.1.47.4.1. Caso a solução não seja compatível com a solução de antivírus especificada,
deverá ser fornecida solução de antivírus similar, integrante da solução ofertada, e com
capacidade de gerenciamento centralizado para todo o parque de Storages que venha a ser
adquirido, totalmente licenciada e com garantia de atualização para o período de garantia do
equipamento.
1.2.1.47.5. Microsoft Cluster e Linux cluster;
1.2.1.47.6. Bancos de MSQL 2008 e superiores, mesmo quando este for instalado em ambientes
clusterizados;
1.2.1.48. A compatibilidade da solução de armazenamento com o item 1.2.1.47.3 deverá ser
comprovada através de consulta à lista de compatibilidade com Storages no site oficial da
Vmware
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?action=base&deviceCategory=san)
ou através de documentação oficial e publicada no site do fabricante;
1.2.1.49. O equipamento ofertado, a família do produto ou seus componentes, deverá ser
compatível com Microsoft Windows Server 2008 R2 e Windows 2012, através de documentação
oficial e publicada no site da Microsoft ou fabricante;
1.2.1.50. Caso existam limitações com relação à alimentação do Rack a ser fornecido em
conjunto com a unidade de armazenamento ou suas PDU´s, estas deverão se adequar à tensão
do CPD da localidade onde será instalado.
1.3. GAVETA DE EXPANSÃO E CONJUNTO DE DISCOS
1.3.1. Descrição
1.3.1.1. A expansão da Solução de Armazenamento de Dados estará definida como “TIPO 2”
neste Contrato e obrigatoriamente deverá ser compatível com o TIPO 1, conforme o item 1.1.1. A
instalação e configuração do item 1.3 deverá estar contemplada na proposta do “TIPO 2”
1.3.1.2. Qualquer gaveta de expansão e conjunto de disco do item 1.3 deverá está contemplada
na garantia do item 1.2, independente do momento da sua adesão.
1.3.2. GAVETA DE EXPANSÃO SSD PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”
1.3.2.1. A gaveta de expansão, todos os seus componentes (gabinetes, fontes de alimentação,
ventiladores, interconexões e hardware para montagem destes gabinetes no rack do Storage),
bem como os discos rígidos deverão ser compatíveis com o equipamento de armazenamento
ofertado no item 1.2;
1.3.2.2. A gaveta de expansão deverá possuir fontes redundantes, tipo hot-plug ou hot-swap;
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1.3.2.3. A gaveta de expansão deverá suportar instalação de no mínimo 12 (doze) unidades de
disco;
1.3.2.4. Os kits de expansão devem possuir todos os componentes necessários para integração
com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;
1.3.2.5. Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.
1.3.3. CONJUNTO DE DISCOS PADRÃO SSD PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”
1.3.3.1. Os discos deverão ser hot-plug ou hot-swap e devem permitir gerenciamento remoto
através de Software de gerenciamento, inclusive acionamento de alertas em caso de possíveis
falhas;
1.3.3.2. Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.1.21.1;
1.3.3.3. Deverão ser fornecidos o quantitativo mínimo de 12 (doze) unidades de disco.
1.3.4. GAVETA DE EXPANSÃO SAS PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”
1.3.4.1. A gaveta de expansão, todos os seus componentes (gabinetes, fontes de alimentação,
ventiladores, interconexões e hardware para montagem destes gabinetes no rack do Storage),
bem como os discos rígidos deverão ser compatíveis com o equipamento de armazenamento
ofertado no item 1.2 (Solução de armazenamento de dados “HÍBRIDOS”);
1.3.4.2. A gaveta de expansão deverá possuir fontes redundantes, tipo hot-plug ou hot-swap;
1.3.4.3. A gaveta de expansão deverá suportar instalação de no mínimo 12 (doze) unidades de
disco;
1.3.4.4. Os kits de expansão devem possuir todos os componentes necessários para integração
com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;
1.3.4.5. Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.
1.3.5. CONJUNTO DE DISCOS PADRÃO SAS PARA SOLUÇÃO “HÍBRIDA”
1.3.5.1. Os discos deverão ser hot-plug ou hot-swap e devem permitir gerenciamento remoto
através de Software de gerenciamento, inclusive acionamento de alertas em caso de possíveis
falhas;
1.3.5.2. Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.1.21.1;
1.3.5.3. Deverão ser fornecidos o quantitativo mínimo de 12 (doze) unidades de disco.
1.3.6. GAVETAS DE EXPANSÃO SATA “HIBRIDOS”
1.3.6.1 A gaveta de expansão, todos os seus componentes (gabinetes, fontes de alimentação,
ventiladores, interconexões e hardware para montagem destes gabinetes no rack do Storage),
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bem como os discos rígidos deverão ser compatíveis com o equipamento de armazenamento
ofertado no item 1.2;
1.3.6.2. A gaveta de expansão deverá possuir fontes redundantes, tipo hot-plug ou hot-swap;
1.3.6.3. A gaveta de expansão deverá suportar instalação de no mínimo 12 (doze) unidades de
disco;
1.3.6.4. Os kits de expansão devem possuir todos os componentes necessários para integração
com o equipamento de armazenamento ofertado no item 1.2;
1.3.6.5. Deverão ser de modelo e capacidade idênticos ao ofertado no item 1.2.
1.3.7. CONJUNTO DE DISCOS PADRÃO SATA “HIBRIDOS”
1.3.7.1. Unidades de disco padrão SATA ou Nearline SAS ou superior, de no mínimo 7,2K rpm;
1.3.7.2. Os discos deverão ser hot-plug ou hot-swap e devem permitir gerenciamento remoto
através de Software de gerenciamento, inclusive acionamento de alertas em caso de possíveis
falhas;
1.3.7.3. Deverão ser de modelo idênticos ao ofertado no item 1.2.1.21.1;
1.3.7.4. Deverão ser fornecidos o quantitativo mínimo de 12 (doze) unidades de disco.
1.4. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO
1.4.1. Descrição
1.4.1.1. O Software de Gerenciamento Centralizado do Storage estará definida como “TIPO 3”
neste Instrumento e obrigatoriamente deverá ser compatível com o item 1.2;
1.4.1.2. Deverá ser provido licenciamento e garantia de atualização para o período de garantia
do equipamento;
1.4.1.3. Deverá permitir gerenciamento de no mínimo 8 (Oito) unidades de armazenamento, do
mesmo modelo ofertado, na mesma interface de gerência;
1.4.4.2. O Software de Gerenciamento Centralizado do Storage deverá ser fornecido com as
seguintes funcionalidades mínimas:
1.4.2.1. Deverá suportar a gerência de todas as funcionalidades descritas para os Storages (Item
1.2);
1.4.2.2. Análise de desempenho, determinação de problemas e utilização dos demais recursos
do equipamento ofertado;
1.4.2.3. Deve permitir estabelecimento de níveis de acesso por usuário baseado no seu perfil de
trabalho e responsabilidades;
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1.4.2.4. Controle e análise de capacidade e configuração dos parâmetros físicos e lógicos do
subsistema de armazenamento;
1.4.2.5. Deverá permitir a administração centralizada, por meio de um console de gerência
gráfica e/ou possuir interface de gerenciamento gráfica via Web, com controle de acesso seguro
via HTTPS e/ou SSH;
1.4.2.6. Notificação de eventos críticos e mudanças, possibilitando uma administração pró-ativa;
1.4.2.7. A interface deverá permitir gerenciamento dos “RAID Groups”;
1.4.2.8. Deverá fornecer estatísticas de capacidade e utilização relativas a rede SAN (Storage
Area Network) e NAS (Network Attached Storage );
1.4.2.9. Deverá possuir monitoramento de indicadores de desempenho, como latência de
Entrada / Saída (I/O), IOPS, largura de banda de leitura/gravação, utilização da CPU e disco em
tempo real;
1.4.2.10. A ferramenta deverá apresentar diagramas de sistema de armazenamento, mostrando
as relações lógicas de portas, controladores, LUNs, pools de armazenamento em bloco, discos
rígidos e matrizes de disco rígido.
1.5. SWITCH FIBER CHANNEL
1.5.1. Descrição
1.5.1.1. O Switch Fiber Channel será apresentando neste Contrato com TIPO 4, sendo parte da
Solução de Armazenamento de Dados.
1.5.2. O presente switch para SAN deverá cumprir com as premissas elencadas a seguir:
1.5.2.1. Acondicionamento e alimentação elétrica;
1.5.2.2. Possuir dimensões compatíveis para instalação em rack de 19’’ (dezenove polegadas).
1.5.2.3. Possuir altura máxima de 1 RU (um rack units);
1.5.2.4. Possuir fontes de alimentação redundantes que operem tanto em 110 (cento e dez)
quanto em 220 VAC (duzentos e vinte volts em corrente alternada), na frequência de 60 Hz
(sessenta hertz), com tolerância de pelo menos 10% (dez por cento), e em circuitos elétricos
distintos;
1.5.2.5. Ser disponibilizado com todos os cabos, conectores, parafusos, réguas de energia e
demais componentes necessários para seu perfeito acondicionamento, funcionamento e
interligação a dispositivos externos;
1.5.3. Compatibilidade e Interoperabilidade
1.5.3.1. Implementar perfil provedor compatível com o padrão SMI-S (Storage Management
Initiative Specification) versão 1.5 ou superior. A compatibilidade será verificada por meio de
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consulta ao sitio SNIA SMI-S Conformance Testing Program ou por meio de documentação
oficial do fabricante;
1.5.3.2. Deverá suportar a implementação da tecnologia de agregação de enlaces entre switches
SAN, a partir do uso de equipamentos da mesma fabricante;
1.5.3.2.1. A tecnologia de agregação de enlaces deverá suportar, no mínimo, uma agregação de
128 Gbps (cento e vinte e oito gigabits por segundo), de vazão de dados;
1.5.4. Conectividade
1.5.4.1. Disponibilizar no mínimo 24 (vinte e quatro) interfaces padrão FibreChannel de 16 Gbps
(dezesseis gigabits por segundo) com conectores LC e transceivers SFP+, sem oversubscription.
1.5.4.1.1. Todas as interfaces deverão estar habilitadas para uso.
1.5.1.1.2. Todas as interfaces deverão vir acompanhadas de transceivers SFP+ para transmissão
de dados do tipo short-wavelength laser (SWL).
1.5.4.2. Suportar o uso, em todas as suas interfaces, de transceivers do tipo long-wavelength
laser (LWL), permitindo a transmissão de dados em distâncias de até 10 km (dez quilômetros).
1.5.4.3. Suportar negociação automática da taxa de transmissão de dados em todas as portas,
podendo cada uma delas operar a 4, 8 ou 16 Gbps (quatro, oito ou dezesseis gigabits por
segundo).
1.5.4.4. Suportar interfaces do tipo U_Port com detecção e funcionamento automático como
E_Port, F_Port em todas as portas.
1.5.4.5. Suportar largura de banda agregada de, no mínimo, 384 Gbps (trezentos e oitenta e
quatro gigabits por segundo) fim-a-fim, em modo full duplex.
1.5.4.6. Ser compatível com os padrões Fibre Channel: FC-SW-5, FC-AL-2, FC-GS-6. FC-IFR,
FC-SP-2, FC-VI, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-PI-5, FC-FS-3, FC-GS-6 e FC-TAPE;
1.5.4.7. Permitir o estar devidamente licenciado para o estabelecimento de ISL trunks de, no
mínimo, 8 (oito) ISLs entre switches distintos;
1.5.4.8. Ser compatível com fibras ópticas do tipo multimodo ISO/IEC 11801 OM2 e OM3.
1.5.4.9. Permitir tráfego unicast e broadcast;
1.5.4.10. Suportar pelo menos SNS e RSCN;
1.5.4.11. Suportar Port Zoning e WWN Zoning;
1.5.4.12. Suportar N_port trunking;
1.5.4.13. Suportar N_port ID Virtualization (NPIV);
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1.5.4.14. Suportar a utilização de mecanismos de QoS e isolamento de tráfego;
1.5.5. Gerência e Monitoramento
1.5.5.1. Possuir interface gráfica e de linha de comando que possibilitem a administração e
configuração de todas as funcionalidades e recursos especificados;
1.5.5.2. Disponibilizar interfaces Ethernet e USB para administração e configuração;
1.5.5.3. Possuir mecanismo de monitoramento de portas e de todo o sistema em tempo real;
1.5.5.4. Gerar alertas, logs e notificações de eventos críticos e falhas;
1.5.5.5. Permitir monitoramento por meio do protocolo SNMP v1 e v3;
1.5.5.6. Permitir a identificação de utilização de largura de banda fim-a-fim entre pares de hosts
(Top Talkers);
1.5.6. Cabeamento
1.5.6.1. O presente cabeamento de fibra óptica deverá, obrigatoriamente:
1.5.6.2. Ser compatível para utilização com a tecnologia FC;
1.5.6.3. Ser do tipo multimodo ISO/IEC 11801 OM3;
1.5.6.4. Ter cabos de comprimento de, no mínimo, 10 m (dez metros);
1.5.6.5. Ter conectores do tipo LC (lucent conector) em cada extremidade;
1.5.6.6. Ser fornecido em quantidade de no mínimo 24 (vinte e quatro) cabos;
1.5.7. Todos os componentes da solução ofertada deverão possuir fontes de alimentação elétrica
bivolt (110/220 VAC) e redundantes;
1.5.8. Caso existam limitações com relação à alimentação do Rack a ser fornecido em conjunto
com a unidade de armazenamento ou suas PDU´s, estas deverão se adequar à tensão do CPD
da localidade onde será instalado.
1.5.9. Deverá possuir garantia de 60 meses.
1.6. SERVIÇOS DE ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS
1.6.1. A entrega, instalação, configuração e migração dos equipamentos poderão ser executadas
na Sede da EBC em Brasília e/ou nas filiais em Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão;
1.6.1.1. O endereço da Sede da EBC em Brasília é SCS Q.08 – Bloco B-60 – 1º Subsolo –
Ed.Venâncio 2.000 – CEP 70.333-900
1.6.1.2. O endereço da Filial da EBC no Rio de Janeiro é Rua Gomes Freire, 474 – Térreo –
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Centro – CEP 20.231-115
1.6.1.3. O endereço da Filial da EBC em São Paulo é Avenida Mofarrej 1.200 Vila Leopoldina –
CEP 05.311-000
1.6.1.4. O endereço da Filial da EBC em Maranhão é Rua Armando Vieira da Silva, nº 126 –
Bairro de Fátima - CEP 65.030-130
1.6.2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração
inicial e migração de dados, incluindo Softwares, equipamentos ou ferramentas, bem como
eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA (_____);
1.6.3. A CONTRATANTE (EBC) disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para
comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a
posição onde será instalado o Rack, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de
suportar todos os equipamentos.
1.6.4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
1.6.4.1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e
características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico,
réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada;
1.6.4.1.1. O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se as instalações a partir das
tomadas elétricas que servirão ao Rack fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica
até este ponto é de responsabilidade da CONTRATANTE (EBC).
1.6.4.2. Instalação lógica do equipamento, com fornecimento de cabos FC, UTP Cat 6 para a
totalidade das portas GB e de gerenciamento, interligando o mesmo às redes SAN iSCSI ou LAN
(Eth);
1.6.4.3. Os cabos lógicos deverão ter metragem de no mínimo 6 metros;
1.6.4.4. Atualização do firmware do equipamento para a última versão validada pelo fabricante;
1.6.4.5. Configuração de todos os equipamentos fornecidos como componentes da solução
ofertada (gateway, switch, ...);
1.6.4.6. Os serviços que eventualmente acarretem risco para os sistemas em produção ou
requeiram parada de servidores, equipamentos e rede elétrica, somente poderão ser executados
fora de expediente, em horários previamente acordados com a área de TI do local de instalação;
1.6.4.7. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional
certificado pelo fabricante na solução ofertada;
1.6.5. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
1.6.5.1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica da CONTRATANTE (EBC), de projeto de
configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e
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características dos serviços da CONTRATANTE (EBC);
1.6.5.2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e
conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pela CONTRATANTE (EBC);
1.6.6. Considera-se como parte do serviço de instalação a realização de transferência de
conhecimento para a equipe técnica do local de instalação, abrangendo identificação dos
dispositivos físicos que compõe a solução, configuração de cabeamento, identificação dos
componentes, identificação de alertas visuais e atividades de manutenção corriqueiras como
troca de discos, fonte e cabeamento lógico, capacitando as equipes locais a servirem como
suporte local à equipe da CONTRATANTE (EBC);
1.6.7. Deverá ser ministrado para um mínimo de 2 (dois) técnicos e máximo de 6 (seis) técnicos,
e com carga horária mínima de 2 (duas) horas;
1.6.7.1. Não é requerido o fornecimento de material didático;
1.6.7.2. A transferência de conhecimento deverá seguir a conveniência de horários da
CONTRATANTE (EBC), podendo sua realização ocorrer no período da manhã, tarde ou noite.
1.6.8. Entende-se por migração, para efeito deste Instrumento:
1.6.8.1. A CONTRATADA (_____) deverá migrar todos os conteúdos da(s) Soluções(ão) de
Armazenamento de Dados existente na localidade da CONTRATANTE (EBC) para o novo
equipamento instalado, sem prejuízo de dados e disponibilidade à CONTRATANTE (EBC).
1.6.9. A CONTRATADA (_____) deverá apresentar um cronograma para execução da ação do
item 1.6.5.1
1.7. SERVIÇOS DE TREINAMENTO
1.8. O Serviço de Treinamento está incluso nos TIPO 1, TIPO 3 e TIPO 4;
1.9. Deverá ser ofertado treinamento oficial da solução ofertada, a saber:
1.9.1. Treinamento para 6 pessoas da equipe técnica da CONTRATANTE (EBC) – Brasília/DF;
1.9.2. Deverão ser ofertadas na modalidade de turmas abertas ou fechada em “n” turmas
conforme a discricionariedade da CONTRATANTE (EBC), com carga horária mínima de 40
(quarenta) horas do equipamento Storage (TIPO 1), 40 (quarenta) horas do Software de
Gerência Centralizado do Storage (TIPO 3) e 40 (quarenta) horas do equipamento Switch Fiber
Channel (TIPO 4)
1.9.3. Os treinamentos deverão capacitar a equipe a instalar, configurar, administrar e resolver
problemas usuais na solução ofertada, englobando tanto os componentes de hardware quanto
de Software ofertados;
1.10. Deverá ser fornecido material didático completo e com conteúdo oficial do fabricante;
1.11. Os treinamentos deverão ser ministrados por técnico certificado pelo fabricante nos
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componentes da solução ofertada;
1.12. Os treinamentos deverão ter abrangência teórica e prática, ministrado na plataforma
ofertada;
1.13. Os horários do curso deverão seguir a conveniência da CONTRATANTE (EBC), podendo
sua realização ocorrer apenas em um dos períodos do dia (manhã, tarde ou noite);
1.14. O treinamento deverá ocorrer nas instalações da CONTRATADA (_____), visto que todos
os custos transporte, alimentação e hospedagem (caso seja em outro estado) serão de
responsabilidade da CONTRATADA (_____). As datas e períodos deverão ser pré aprovadas
pela CONTRATANTE (EBC), de acordo com a disponibilidade da equipe técnica da
CONTRATANTE (EBC).

ANEXO II
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA
DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal
pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 827, do Código Civil
Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de
R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº
(número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número
do instrumento convocatório da licitação – ex.: Pregão Eletrônico nº xx/ano), firmado entre a
AFIANÇADA e o Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC para (objeto da licitação).
A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas
as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela CONTRATANTE (EBC) à CONTRATADA (_____);
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE (EBC) pela CONTRATADA (_____)
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA
(_____).
Esta fiança é valida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor
por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se,
portanto em (data).
Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a)
(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no
âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e
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oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da CONTRATANTE (EBC).
A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias
após o vencimento desta fiança.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este
instrumento perante a CONTRATANTE (EBC).
Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de a CONTRATANTE (EBC)
se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se
refere a presente fiança.
Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome
da instituição fiadora) não tiver recebido da CONTRATANTE (EBC) qualquer comunicação
relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA
cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta
fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso,
notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e
ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.
Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.
Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida
entidade federal.

(Local e data)
(Instituição garantidora)
(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO III
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO (OS)
Nº
Data:

ORDEM DE SERVIÇO

Objetivo: (Descrever o objetivo da Ordem de Serviço)
Prazo de atendimento
Local de
Quantidade
Descrição
instalação
Inicial
Final
001
002
(...)
Valor Total da Ordem de
Serviço
Local e data.
DE ACORDO:

Valor

Nome

Nome

EBC (Fiscal do Contrato)
RECEBIMENTO
Data do Recebimento: ___/_____/_____
Observações e Complementações:

Representante da CONTRATADA (_____)
Responsável:
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ANEXO IV
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA (OS)

ORDEM DE SERVIÇO
Objetivo: (Descrever o objetivo da Ordem de Serviço)
Horario de
Item Revisado,
Diagnósticos
atendimento
consertado, ou
técnicos
substituido
Inicial
Final
001
002
(...)
Valor Total da Ordem de
Serviço
Local e data.
DE ACORDO:

Nº
Data:
Orientação de
procedimentos
preventivos

Nome

Nome

EBC (Fiscal do Contrato)
RECEBIMENTO
Data do Recebimento: ___/_____/_____
Observações e Complementações:

Representante da CONTRATADA (_____)
Responsável:
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ANEXO V
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
PESSOA JURÍDICA

_____________________________________________, doravante designada simplesmente
CONTRATADA (_____) se compromete, por intermédio do presente TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO, a não divulgar, sem autorização, quaisquer
informações de propriedade da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, em conformidade
com as seguintes Cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
A CONTRATADA (_____) reconhece que tomou conhecimento de informações privadas da
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, que podem e devem ser conceituadas como
confidencial. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e
não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, incluindo os próprios empregados da
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC e da CONTRATADA (_____) sem a expressa e
escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.
CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito
da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC e que, por sua natureza, não são ou não
deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:
I. Listagens e documentações com informações confidenciais, inclusive aquelas relativas ao
sigilo;
II. Documentos
informatizadas;

relativos

informações,

armazenadas

sob

qualquer

forma,

inclusive

III. Outros documentos e informações porventura conhecidos durante a execução dos serviços.
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CLÁUSULA TERCEIRA
A CONTRATADA (_____) reconhece que as referências dos incisos da Cláusula Segunda deste
Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já
existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo. Em caso de
dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, a CONTRATADA (_____)
deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante
legal da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC a tratá-la diferentemente.
Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa da Empresa Brasil de
Comunicação S/A - EBC poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos
compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
A CONTRATADA (_____) recolherá, ao término do Contrato, para imediata devolução a
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, todo e qualquer material de propriedade desta,
inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos
de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse
seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo
empregatício ou eventual com a CONTRATADA (_____), assumindo o compromisso de não
utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA (_____) determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de
serviço que estejam direta ou indiretamente envolvidos com a prestação de serviços objeto do
Contrato, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que
as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.
CLÁUSULA QUINTA
A CONTRATADA (_____) obriga-se a informar imediatamente a Empresa Brasil de
Comunicação S/A - EBC qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha
ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus
empregados, prepostos e prestadores de serviço.
CLÁUSULA SEXTA
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade
civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou
violação.
CLÁUSULA SÉTIMA
As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo
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contratual entre a CONTRATADA (_____) e a Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC e
abrangem as informações presentes ou futuras.
Brasília, _____ de ___________________ de ________
_________________________________________
DE ACORDO: (integrantes da equipe técnica da CONTRATADA (_____))

ANEXO VI
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
PESSOA FÍSICA

Eu nome, nacionalidade, estado civil, cargo (Técnico ou Analista), inscrito(a) no CPF sob o
nº 000.000.000-00, assumo o compromisso de manter a confidencialidade e sigilo sobre todas
as informações jurídicas e técnicas relacionadas ao cargo, função ou atividade que exercer no
âmbito da Empresa Brasil de Comunicação S/A -EBC ou fora dele.
Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:
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1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso;
3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia
que venha a ser disponível;
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por
todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se,
assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra
de sigilo das informações fornecidas.
Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:
Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação da
tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por
quaisquer outros meios.
Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações,
processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos,
sistemas, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas,
especializações, componentes, fórmulas, produtos e questões relativas ao desempenho das
atividades laborais.
Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com
as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da tecnologia,
projetos ou produtos.
A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio
deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por
qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes
interessadas neste termo.
Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado
ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.
Brasília-DF, 00/00/00
______________________________
Servidor (Contratado)
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ANEXO VII
PROPOSTA DA CONTRATADA (______)
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