
 

P R EG ÃO  E L E T RÔ N I C O  N º  0 1 8 / 2 0 1 8  –  C O L I C /TC E
REGIDO PELA LEI Nº 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014, PELO

DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23/01/2013, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.250/14, LEI N.º 8.666/93 E DEMAIS
LEGISLAÇÕES PERTINENTES

ÓRGÃO INTERESSADO:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO

8494/2018

TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO

FORMA DE FORNECIMENTO:

PARCELADO

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:

POR GRUPO (LOTE) E POR ITEM

REGIME DE EXECUÇÃO:
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO:

Registro de Preços para eventual aquisição de Material Permanente no Ramo de Informátia (Equipamentos de
Processamento de Dados, Armazenamento, Infraestrutura, Acessórios, Licenças de Softare e Treinamentos)
destinados  a  Superintendência  de  Tecnologia  desta  Corte  de  Contas,  conforme especifcaççes  e  condiççes
estabelecidas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, sendo o item 09 de participaçço exclusiva para
ME/EPP  e  os  demais  itens  isolados  e  Grupos,  de  ampla  participaçço,  nos  termos  do  disposto  na  Lei
Complementar nº 147/2014.

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
O Pregço será realizado em sessço pública  on line por meio de recursos de tecnologia da informaçço –
INTERNET, através do site http://ttt.comprasnet.gov.br
Reiebimento das Propostas:       Iníiio      10/12/2018
                                                           Término 20/12/2018, às 13h (Horário de Brasília)
Sessão públiia: 20/12/2018, às 13h (Horário de Brasília)
Código UASG: 925309
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicaççes de tempo constantes neste
Edital, em que nço esteja disposto “horário local”.

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL
Dia: Segunda a sexta-feira
Horário: 08h às 14h (horário local)
Local: Sala da Coordenadoria de Licitaççes e Contratos (COLIC), Av. Carlos Cunha, s/nº, Calhau, Sço Luís - 
MA, CEP: 65.076-820
E-mail: cl@tce.ma.gov.br Fone: (98) 2016-6006 /2016-6087 /2016-6089
O edital poderá ser retirado gratuitamente nos sítios: ttt.comprasnet.gov.br ou  ttt.tce.ma.gov.br.
Pregoeiro responsável:

IURI SANTOS SOUSA
Portaria Nº 118/2018-TCE/MA, de 23/01/2018

Este instrumento contém:
Edital e seus anexos com 84 páginas

Senhor Licitante,
Objetivando  comunicaçço  futura  entre  o  TCE/MA  e  o  licitante,  solicitamos  a  V.Sa.  o

preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, à Coordenadoria de Licitaççes
e Contratos (COLIC), por meio do e-mail: cl@tce.ma.gov.b  r  , ou pessoalmente.

O nço encaminhamento do RECIBO exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicaçço de
eventuais  retifcaççes  e/ou  esclarecimentos  referentes  ao  instrumento  convocatório,  bem  como  de
quaisquer informaççes adicionais.
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O  presente  Pregço  tem  por  objeto  o Registro  de  preços  para  eventual  aquisiçço  de  Material
Permanente no Ramo de Informática (Equipamentos de Processamento de Dados,  Armazenamento,
Infraestrutura,  Acessórios,  Licenças  de  Softare  e  Treinamentos)  destinados  à  Superintendência  de
Tecnologia  desta  Corte  de Contas,  conforme especifcaççes e  condiççes estabelecidas  no Anexo I  –
TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, sendo o item 09 de participaçço exclusiva para ME/EPP e os demais
itens  isolados  e  Grupos,  de  ampla  participaçço,  nos  termos  do  disposto  na  Lei  Complementar  nº
147/2014.

1.2. O objeto será executado por demanda, de acordo com as necessidades do Órgço Gerenciador da
Ata de Registro de Preços.

1.3. Cabe informar que a presente licitaçço é por Item e por Grupo (Lote).

1.4. Os órgços e entidades jurisdicionados desta Corte de Contas nço poderço aderir como participante
“a posteriori” às Atas de Registro de Preços do Tribunal de Contas do Estado do Maranhço.

1.5. O valor total estimado para a presente contrataçço, composta de 03(três) Itens Isolados e 3 (três)
Lotes é de R$ 6.996.971,11 (seis milhões, noveientos e noventa e seis mil, noveientos e setenta e um
reais e onze ientavos),  sendo que o valor estimado para esta contrataçço, para o exercício de 2018 é de
R$2.000.000,00 (dois milhçes de reais). O valor estimado total do  ITEM 1 é de R$ 2.989.130,80 (dois
milhçes, novecentos e oitenta e nove mil, cento e trinta reais e oitenta centavos), do Lote 01 (iomposto
dos Itens 2,3,4,5 e 6) é de R$ 1.637.644,10 (um milhço, seiscentos e trinta e sete mil,  seiscentos e
quarenta e quatro reais e dez centavos), do Lote 02 (iomposto dos Itens 7 e 8)  é de R$ 2.042.179,68
(dois milhçes, quarenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), do  ITEM 09 é
de R$ 64.535,25 (sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), do
Lote 03 (iomposto dos itens 10,11 e 12) é de R$ 159.853,28 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e
cinquenta e três reais  e vinte e oito centavos) e do  ITEM 13 é de R$ 103.628,00 (cento e três mil,
seiscentos e vinte e oito reais).

1.6. O critério de julgamento deste certame será MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (GRUPO), para os
Lotes e MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, no caso dos itens isolados.

1.7. EM CASO DE DISCORDÂNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DESCRITAS NESTE EDITAL E AS
CONSTANTES NO SISTEMA COMPRASNET, PREVALECERÃO AS DESCRITAS NESTE EDITAL.

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. O recurso fnanceiro para a presente licitaçço correrá à conta da seguinte dotaçço orçamentária:

Exercício fnanceiro: 2018;
Unidade Gestora (UG): 020101 – TCE/SLS/MA;
Órgço : 0200 - TCE-MA
ESF.UO.PT: 1/02101/01.122.0316.2349.0000;
Natureza da Despesa: 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente );
Fonte de Recurso: 0101000000;
Plano Interno: FISEX.
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3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderço  participar  deste  Pregão  os  interessados que  estiverem  previamente  credenciados  no
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informaçço do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestço, provedor do sistema  ttt.comprasnet.gov.br,  que atenderem a
todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2.  O Item (isolado) 09 desta licitaçço destina-se  exilusivamente à partiipação de Miiroempresas -
ME  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  EPP,  qualifcadas  como  tais  nos  termos  do  art.  3º  da  lei
complementar nº 123/2006, observado o disposto nos demais subitens.

3.2.1.  A  participaçço  para  o  Item  (isolado)  09,  expressamente  reservado  a  Microempresas  (ME)  e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), por licitante que nço se enquadra na defniçço legal reservada a estas
categorias, confgura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicaçço de penalidade de impedimento
de licitar e contratar com o Estado, além de ser descredenciada do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominaççes legais.

3.3.  Ficam  impedidos  de  participar  desta  licitaçço  os  interessados  que  se  encontrem  sob  falência,
concordata, concurso de credores, dissoluçço, liquidaçço ou em regime de consórcio, qualquer que seja
sua forma de constituiçço, pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatvel com o objeto
desta licitaçço e com sócios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que nço funcionem no
país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administraçço
Pública ou punidos com suspensço do direito de licitar e contratar com o TCE/MA.

3.4.  Como requisito para participaçço neste  Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condiççes contidas neste edital e que cumpre
plenamente com os requisitos de habilitaçço nele defnidos.

3.5. A declaraçço falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçço e proposta sujeitará o
licitante às sanççes previstas neste Edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

3.6. A simples apresentaçço da proposta implica,  por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impeçam a sua participaçço na presente licitaçço, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da
Lei nº 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA

4.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregço deverço dispor de
chave de identifcaçço e senha pessoal obtidas junto ao provedor do Sistema, onde também deverço
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruççes detalhadas para sua
correta utilizaçço.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunçço de sua capacidade para realizaçço das transaççes inerentes ao Pregço
Eletrônico.

4.3. O  uso  da  senha  de  acesso  ao  Sistema Eletrônico  é  de  inteira  e  exclusiva  responsabilidade  do
licitante, incluindo qualquer transaçço efetuada diretamente ou por seu representante, nço cabendo ao
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provedor do Sistema ou ao TCE/MA, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
de senha, ainda que provocados por terceiros.

4.4. O licitante será inteiramente responsável por todas as transaççes que forem realizadas em seu
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como frmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5. O cadastramento e a habilitaçço no SICAF poderço ser realizados pelo interessado em qualquer
unidade de cadastramento do órgço/entidades que participam do Sistema Integrado de Administraçço
de Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da Federaçço.

4.6. Informaççes complementares sobre o credenciamento poderço ser obtidas pelo telefone: 0800 978
9001 ou através do sítio:  http://ttt.comprasgovernamentais.gov.br

5. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1.  Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverço ser enviados ao Pregoeiro até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fxada para a abertura da Sessço Pública ao e-mail indicado no preâmbulo deste Edital.

5.2. Até dois dias úteis antes da data fxada para abertura da sessço pública, qualquer pessoa poderá
apresentar impugnaçço a este instrumento convocatório, nos termos do art. 18 do Decreto Federal nº
5450/2005.

5.3.  A  impugnação deverá ser  dirigida ao Pregoeiro e protoiolizada na sala  da Coordenadoria  de
Liiitações e Contratos ou enviada por e-mail, nos dias e horário de expediente, ionforme informado
no preâmbulo deste Edital, sob pena de não ionheiimento da impugnação.

5.4. A  entrega  da  proposta,  sem  que  tenha  sido  tempestivamente  impugnado  o  presente  Edital,
implicará na plena aceitaçço, por parte dos interessados, das condiççes nele estabelecidas.

6. VISTORIA

6.1. A vistoria será facultativa e o licitante poderá vistoriar o local onde  serço instalados os bens e
executados os serviços até o último dia útil anterior à data fxada para a abertura da sessço pública, no
horário  de  08:00h  às  14:00  (horário  local),  com o  objetivo  de  inteirar-se  das  condiççes  e  grau  de
difculdade existentes, mediante prévio agendamento, junto à SUTEC – Superintendência de Tecnologia
da Informaçço do Tribunal de Contas do Estado do Maranhço, através dos telefones: (98) 2016-6060 ou
por meio de endereço eletrônico: sutec@tce.ma.gov.br

6.2. A vistoria será acompanhada por representante do TCE, designado para esse fm, o qual visará a
declaraçço  comprobatória  da  vistoria  efetuada,  que  deverá  ter  sido  previamente  elaborada  pelo
Licitante em conformidade com o modelo, Anexo I- C deste Edital.

6.3. Tendo em vista a fnalidade da realizaçço da vistoria a simples participaçço nesta licitaçço já indica
que os participantes conhecem e estço de acordo com todas as condiççes estabelecidas no edital, razço
pela  qual  os  licitantes  nço  poderço  alegar  o  desconhecimento  das  condiççes  existentes  como
justifcativa  para  se  eximirem  das  obrigaççes  assumidas  ou  em  favor  de  eventuais  pretensçes  de
acréscimos de preços em decorrência da execuçço do objeto desta licitaçço.

7. PROPOSTA DE PREÇOS
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7.1.  As  propostas  deverço  ser  formuladas  e  encaminhadas  exclusivamente  por  meio  do  sistema
eletrônico, respeitados os prazos nele estipulados, e consignar nos campos apropriados do sistema,
PARA CADA ITEM ISOLADO E PARA CADA ITEM INTEGRANTE DO LOTE (Grupo):

7.1.1. Preço unitário e total, expresso em reais, com duas casas decimais, incluindo todos os impostos,
taxas, fretes e demais despesas decorrentes da execuçço do objeto.

7.1.2. Quantdade a ser registrada, nunia inferior ao total previsto para registro, disposta no Termo de
Referência, sob pena de desclassifcaçço.

7.2. Os interessados em participar do certame para os LOTES 01, 02 e 03, deverço cotar todos os itens do
LOTE, sob pena de desclassifcaçço.  

7.3. Até  a  abertura  da  sessço,  os  licitantes  poderço  retirar  ou  substituir  a  proposta  anteriormente
apresentada.

7.4. No campo “Descriçço Detalhada do Objeto Ofertado”, disponibilizado no Sistema Eletrônico, devem
ser incluídas todas as informaççes necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes
informaççes:

7.4.1.  Prazo de validade da proposta: de,  no mínimo,  60 (sessenta)  dias,  a  contar  da  data  de sua
abertura, podendo a Administraçço solicitar a prorrogaçço do prazo de validade da proposta, sendo
facultada ao licitante a aceitaçço;

7.4.2. Prazo de entrega:

7.4.2.1. O prazo de entrega, instalaçço e execuçço dos serviços objeto deste edital deverço atender ao
estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do edital, em especial o disposto no item 4 do Termo de
Referência.

7.4.3. Prazo de garanta: O prazo de garantia dos equipamentos, produtos e serviços objeto deste edital
deverá atender ao estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do edital.

7.4.4. Prazo de substtuição:  O prazo de substituiçço ou refazimento dos serviços deverá atender ao
estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

7.5. O licitante deverá apresentar, ainda, junto à proposta, o Termo de Compromisso (conforme Modelo
constante do Anexo I – A do edital) e a Declaraçço de Vistoria, se houver (conforme Modelo Constante
do Anexo I- C).

7.5.1. Na elaboração das propostas os liiitantes devem observar, em espeiial, os Itens 10 – CRITÉRIO
DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS e 11- CONSIDERAÇÕES GERAIS, do Termo de Referêniia, Anexo I do
edital.

7.6. Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a
funcionalidade existente no sistema de pregço eletrônico, as seguintes deilarações:

a) Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;

b) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituiçço Federal de 1988;

c)  Concordância  com as  condiççes  estabelecidas  neste  edital  e  que  atende  aos  requisitos  de
habilitaçço;
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d)  Atendimento  aos  requisitos  do  art.  3º  da  Lei  Complementar  nº123/2006,  no  caso  de
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

7.7. Objetivando agilizar a formalizaçço da Ata de Registro de Preços, o proponente deverá informar na
proposta, o nome do representante que assinará a Ata, bem como o n° do seu RG e CPF, sendo que no
ato da assinatura, deverá ser apresentada fotoiópia autentiada de doiumento hábil que iomprove
sua legitmidade.

8. HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos apresentados nesta licitaçço deverço:

a) estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ;

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgço expedidor;

c)  ser  entregues  em  original,  em  publicaçço  na  imprensa  ofcial,  em  cópia  autenticada  por
cartório, ou por servidor da Coordenadoria de Licitaççes e Contratos do TCE/MA e, neste caso,
somente será efetuada mediante a apresentaçço do ORIGINAL.

8.2. Para  participar  da  presente  licitaçço  a  empresa  deverá  apresentar  toda  a  documentaçço
comprobatória da necessária qualifcaçço no que se refere à:

           a) habilitaçço jurídica;

b) regularidade fscal e trabalhista;

c) qualifcaçço econômica e fnanceira;

d) qualifcaçço técnica;

e)  cumprimento do disposto no inciso XXXIII  do art.  7° da Constituiçço Federal  de  1988, nos
termos do item 7.6, b) deste edital.

8.3. A Habilitação Jurídiia será comprovada, mediante:

8.3.1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

8.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por aççes, acompanhado de documentos de eleiçço de
seus administradores,  no qual  deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais,  a execuçço de
atividades da mesma natureza ou compatveis com o objeto da licitaçço;

8.3.3. Inscriçço do ato constitutivo no órgço competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de
prova da diretoria em exercício;

8.3.4. Decreto de autorizaçço, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

8.4.  A demonstraçço da  legitmidade do signatário da  proposta  se  dará  mediante  apresentaçço da
seguinte documentaçço:

8.4.1.1. No iaso de Proiurador:

a) Instrumento de mandato público, ou;

b) Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com frma
reconhecida em Cartório, acompanhado de Documento de constituiçço da empresa e alteraççes,
conforme o caso,  em atendimento ao art.  28  da Lei  8.666/93,  onde se  verifque que o sócio
subscritor possui legitimidade para outorgar a procuraçço referida.
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8.4.1.2. No iaso de sóiio-gerente:

a)  Documento de constituiçço da empresa e alteraççes, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigaççes decorrentes de tal investidura.

8.5. A  Regularidade  Fisial  e  Trabalhista  será  comprovada  mediante  a  apresentaçço  dos  seguintes
documentos:

8.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e iom a Seguridade Soiial - INSS mediante Certidço
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniço, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuiççes sociais previstas nas alíneas “a” a
“d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

8.5.2. Prova  de  regularidade  com a  Fazenda Estadual,  do  domicílio  ou  sede  da  licitante,  mediante
Certidço Negativa de Débitos Fiscais;

8.5.3.  Prova de regularidade com a Fazenda Muniiipal, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de
Qualquer  Natureza  e  TLF  –  Taxa  de  Localizaçço  e  Funcionamento,  através  da  Certidço Negativa  de
Débitos Fiscais;

8.5.4. Prova de regularidade relativa ao  Fundo de Garanta por Tempo de Serviço – FGTS, mediante
Certifcado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

8.5.5.  Prova de regularidade com a Justça Trabalhista, mediante a apresentaçço da Certidço Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgço competente da Justiça do Trabalho. (conforme Art. 3°
da Lei n° 12.440/2011).

8.6.  Qualifiação  eionômiio-fnanieira será  comprovada  mediante  apresentaçço  dos  seguintes
documentos:

8.6.1. Certdão  negatva  de  falêniia,  concordata  ou  recuperaçço  judicial,  expedida  pelo  cartório
distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica  ou  de  execuçço  patrimonial,  no  domicílio,  emitida  até  60
(sessenta) dias antes da data da sessço pública, ou que esteja dentro do prazo de validade constante da
própria certidço;

8.6.2. Balanço  patrimonial  e  demonstraççes  contábeis  do  último  exercício  social  já  exigível  e
apresentado na forma da lei,  vedada a substituiçço por balancetes ou balanços provisórios, em que
sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se
Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um).

8.6.2.1. As empresas que apresentarem índices iguais ou inferiores a 01 (um) deverço comprovar sua
qualifcaçço econômico-fnanceira mediante capital mínimo de 10%, calculado sobre o valor cotado pelo
licitante.

8.6.2.2. Serço  considerados  aceitos  como na  forma da  lei,  o  balanço  patrimonial  e  demonstraççes
contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Ofcial; ou

b) Publicados em jornal de grande circulaçço; ou

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou

d) Por cópia  do Livro Diário  autenticado pela  Junta  Comercial  da  sede ou domicílio  da
licitante, na forma da IN n° 107 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 13
de maio de 2008, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
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Quando  for  apresentado  o  original  do  Diário,  para  cotejo  pelo  Pregoeiro,  fca  dispensada  a
inclusço na documentaçço dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questço.

8.6.2.3.  As empresas com menos de um exercício  fnanceiro devem cumprir  a exigência deste item
mediante apresentaçço de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso.

8.7. A Qualifiação Téiniia será comprovada através da apresentaçço de, no mínimo:

8.7.1. Um Atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em  papel  timbrado,  comprovando que  o  licitante  fornece  ou  forneceu,  de  modo  satisfatório,
equipamentos da mesma natureza ao da presente licitaçço.

8.7.2. Nço serço aceitos Atestados de capacidade técnica emitidos pela própria licitante.

8.8. Disposições gerais sobre habilitação:

8.8.1. Os licitantes que apresentarem habilitação pariial válida no SICAF ou em certifcado de registro
cadastral expedido por órgço dos Estados e Municípios poderço deixar de apresentar os documentos
abrangidos por eles. No entanto, permanecerço obrigados a enviar os documentos nço contemplados no
Certifcado, a Certidço Negativa de Falência (item 8.6.1) e os documentos de Qualifcaçço Técnica (item
8.7).

8.8.2. Para  fns  de  habilitaçço,  a  verifcaçço  em  sítios  ofciais  de  órgços  e  entidades  emissoras  de
certidçes constitui meio legal de prova.

8.8.3. Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios ofciais, que impossibilite a confrmaçço da habilitaçço,
o  Pregoeiro  poderá  assinalar  prazo  para  que  o  licitante  faça  a  apresentaçço  da  documentaçço
necessária.

8.8.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverço estar em nome desta, e se a licitante for a
flial, todos os documentos deverço estar em nome da flial, exceto os documentos que, pela natureza,
sejam emitidos somente em nome da matriz.

8.8.5. Para  as  microempresas  e  empresas  de pequeno porte,  a  comprovaçço da  regularidade  fscal
observará o estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06, regulamentado
pelo Decreto nº 6.204/2007, além das alteraççes posteriores promovidas pela Lei Complementar 147, de
07/08/2014.

8.8.6. Caso haja divergência entre os números do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos
exigidos, tal situaçço somente será aceita se os tributos forem recolhidos de forma centralizada, sendo
que essa informaçço deverá constar do próprio documento ou ser comprovada através de declaraçço do
órgço expedidor, a qual deverá acompanhar os documentos de habilitaçço.

9. SESSÃO PÚBLICA

9.1. Aberta  a  Sessço  Pública,  o  Pregoeiro  fará  a  análise  preliminar das  propostas  e  desclassifcará,
motivadamente,  com  registro  no  sistema,  e  com  acompanhamento  em  tempo  real  por  todos  os
participantes,  as  que  comprovadamente  cotarem  objeto  diverso  do  requerido  nesta  licitaçço,  que
deixarem de iotar qualquer item do Lote (Grupo), no caso dos Lotes, que desatenderem as exigências
deste edital e que contiverem qualquer dado que identifque o licitante.

9.2. O Pregoeiro, ao abrir os itens para análise, abrirá o Lote (Grupo) e procederá a análise das propostas
de cada item do Lote (Grupo).
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9.3. A desclassifcaçço de um único item do Lote (Grupo) implicará a desclassifcaçço da proposta para
todo o Lote (Grupo).

9.4. O  sistema  ordenará,  automaticamente,  as  propostas  classifcadas  pelo  Pregoeiro,  sendo  que
somente estas participarço da fase de lances.

9.5. Após  a  classifcaçço  das  propostas,  o  Pregoeiro  abrirá  a  etapa  competitiva,  quando,  entço,  os
licitantes  classifcados  poderço  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,
sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.6. Na fase de lanies, a disputa será pelo valor unitário de iada item, embora, no iaso dos Grupos, a
ilassifiação fnal seja pelo valor global do Grupo.

9.7. Nço se recomenda concentrar o esforço de reduçço em apenas um, ou mesmo em um subconjunto
de itens que integram o grupo, pois os demais, se superiores aos respectivos valores estimados, podem
levar à desclassifcaçço da empresa proponente, nos termos do item 10.4. 

9.8. O liiitante poderá partiipar para todos os Lotes ou Itens ou para apenas um deles.

9.9. O licitante poderá oferecer lances sucessivos e inferiores ao último por ele ofertado e registrado no
sistema, nço sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o que for recebido e
registrado primeiro.

9.10. A iada lanie ofertado por item, o Sistema atualizará automatiamente o valor global do Lote
(Grupo), no iaso dos Lotes.

9.11. A desistência em apresentar lance, implicará a exclusço do licitante desta etapa e na manutençço
do último preço apresentado.

9.12. Durante o transcurso da sessço, os licitantes serço informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identifcaçço do ofertante.

9.13. O tempo normal da fase de lances será controlado e encerrado pelo Pregoeiro.

9.14. Após,  transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,  aleatoriamente determinado pelo
sistema, fndo o qual será automaticamente encerrada a recepçço de lances.

9.15.  A empresa que ofertar o menor valor global do grupo será ilassifiada em primeiro lugar pelo
iritério de julgamento por Preço Global do Grupo, no iaso dos Grupos, e a empresa que ofertar o
menor valor unitário dos itens isolados será ilassifiada em primeiro lugar pelo iritério de julgamento
por Menor Preço Unitário do Item.

9.16. No caso de desconexço do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances,  se o sistema eletrônico
permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarço  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos
realizados.

9.17. Quando a desconexço persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessço do Pregço será
suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicaçço expressa aos participantes no
sítio  http://ttt.compras  governamentais  .gov.br  .

9.18. Se estiverem participando do certame microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas será observada a disciplina estabelecida nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.

9.19. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá  negoiiar o valor da proposta, encaminhando
contraproposta, via chat disponibilizado pelo sistema, diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso,  o que poderá ser  acompanhado pelos demais licitantes,  para que seja obtida
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melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contrataçço, nço se
admitindo negociar condiççes diferentes das previstas neste Edital.

10. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Encerrada a etapa de lances, ordenadas as propostas e concluída a negociaçço, quando houver, o
Pregoeiro convocará o liiitante detentor do menor lance para envio, em um prazo máximo de 2 (duas)
horas a contar da convocaçço por meio da opçço “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo
único,  preferencialmente  em  PDF,  da  sua  proposta  readequada  ao  último  lance  ofertado  e  dos
documentos que nço constem no SICAF, conforme item 8.8.1 deste Edital, e procederá ao julgamento
pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, para os Lotes e MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM,
para os itens Isolados.

10.2. A  proposta  de  Preços  assinada  e  digitalizada  também  poderá  ser  remetida  para  o  e-mail
cl@tce.ma.gov.br,  nos casos de solicitaçço do Pregoeiro,  em um prazo máximo de 2 (duas) horas a
contar  da  convocaçço,  ou  outro  estabelecido  pelo  Pregoeiro,  para  fns  de  agilizar  o  envio  da
documentaçço à Coordenadoria de Licitaççes e Contratos do TCE/MA, sem prejuízo da disponibilizaçço
pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado em momento posterior, o
uso  da  funcionalidade  “Convocar  Anexo”,  de  forma  que  a  documentaçço  seja  inserida  no  Sistema
Eletrônico e, assim fque à disposiçço dos demais licitantes.

10.3. A aceitaçço da proposta será por Item, no caso dos Itens Isolados,  e  por Lote (Grupo),  sendo
impossível aceitar parte dos itens, no caso dos Grupos.

10.4. O preço ofertado fnal de cada item que integra o Lote (Grupo) deve ser menor ou igual ao valor
estimado  pela  Administraçço  para  o  respectivo  item,  podendo  os  valores  dos  itens  que  nço  se
enquadrarem nesta regra serem ajustados ao valor estimado do item pela Administraçço e, se for o caso,
ajustado para menos, o valor global do Lote (Grupo) ofertado pelo licitante.

10.5. Em  seguida,  o  Pregoeiro  examinará  a  proposta  classifcada  em  primeiro  lugar  quanto  ao
atendimento  dos  requisitos  e  especifcaççes  constantes  do  edital  e  seus  anexos,  decidindo
motivadamente a respeito e verifcará, em seguida, a habilitaçço do licitante conforme as disposiççes do
edital.

10.6. Se a oferta  nço for  aceitável,  se  o  proponente deixar  de enviar  a  proposta  readequada e/ou
documentaçço de habilitaçço ou se estas nço atenderem as exigências do ato convocatório, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classifcaçço, até a apuraçço de uma proposta válida.

10.7. Em caso de divergência entre informaççes contidas em documentos anexos à proposta e o descrito
nesta, prevalecerá o conteúdo da proposta.

10.8. Nço se considerará qualquer oferta de vantagem nço prevista no objeto deste edital e seus anexos.

10.9. Havendo  aceitaçço  da  proposta,  o  Pregoeiro  solicitará  o  encaminhamento  dos  originais  da
proposta e documentaçço de habilitaçço, nos termos do item 11 deste instrumento convocatório.

11. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

11.1.  A proposta ajustada ao lance fnal do licitante classifcado em primeiro lugar, e os documentos
exigidos para habilitaçço que nço estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade
de  envio  de  anexos,  deverço  ser  remetidos  por  meio  da  opçço  “Enviar  Anexo”  do  sistema
Comprasgovernamentais, em arquivo único, preferencialmente em PDF, e para o endereço eletrônico
cl@tce.ma.gov.br, no prazo máximo de 2 (duas) horas ou outro estabeleiido pelo Pregoeiro, contado
da solicitaçço deste no sistema.
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11.2. Os documentos originais ou por cópias autenticadas enviados conforme o item 11.1 deverço ser
encaminhados à Coordenadoria de Licitaççes e Contratos, via eniomenda expressa ou pessoalmente,
para  reiebimento no  prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,  para o endereço indicado no preâmbulo
deste Edital,  contados do primeiro dia útil subsequente ao da solicitaçço do Pregoeiro, sob pena de
desclassifcaçço.

12. JULGAMENTO

12.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor
e, nço havendo a interposiçço de recurso, será adjudicado a ele o objeto desta licitaçço pelo Pregoeiro,
com a posterior homologaçço do resultado pela Autoridade Superior.

12.2. No julgamento das propostas e da habilitaçço, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que nço
alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e efcácia para fns de
habilitaçço e classifcaçço.

13. RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 20 (vinte) minutos, momento em
que qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema, manifestar, motivadamente, sua intençço
de recorrer.

13.2. As intenççes de recorrer poderço ser aceitas ou rejeitadas, motivadamente, pelo Pregoeiro, em
campo próprio do sistema.

13.3. A recorrente que tiver sua intençço de recurso aceita, terá o prazo de 3 (três) dias para registrar as
razçes do recurso, em campo próprio do sistema, fcando os demais licitantes, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazçes, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.

13.4. A falta de manifestaçço imediata e motivada da intençço de interpor recurso, no momento da
sessço pública deste Pregço, implica decadência desse direito.

13.5. O  acolhimento  do  recurso  importará  na  invalidaçço  apenas  dos  atos  insuscetveis  de
aproveitamento.

13.6.  Se nço reconsiderar  sua decisço o Pregoeiro submeterá o  recurso,  devidamente informado,  à
consideraçço da autoridade competente, que proferirá decisço defnitiva.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Nço havendo manifestaçço de recurso,  o Pregoeiro estará  autorizado a adjudicar  o  objeto da
licitaçço à proponente vencedora e submeterá o processo à apreciaçço da autoridade superior,  que
poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório.

14.2. Ocorrendo  a  manifestaçço  de  interposiçço  de  recurso,  caberá  à  autoridade  competente  a
adjudicaçço e homologaçço da licitaçço.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o  resultado desta  licitaçço,  o  TCE/MA convocará  o  proponente vencedor  para  a
assinatura da Ata de Registro de Preços na forma do  Anexo IV, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justifcado aceito pela administraçço.
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15.2. A recusa injustifcada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item
anterior, poderá ensejar a aplicaçço das penalidades estabelecidas neste edital.

15.3. É facultado ao TCE/MA, quando o convocado nço assinar a ata de registro de preços no prazo e
condiççes estabelecidos neste edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifcaçço,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiççes propostas pelo primeiro classifcado.

15.4. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classifcaçço do certame.

15.5. O registro a que se refere o item 15.4 tem por objetivo a formaçço de cadastro de reserva no caso
de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

15.6. Se houver mais de um licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do
licitante vencedor,  serço classifcados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase
competitiva.

15.7. A ordem de classifcaçço dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contrataççes.

15.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela
adjudicado, conforme especifcaççes e condiççes contidas neste edital, em seus anexos e também na
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especifcaççes e condiççes do edital.

15.9. É  facultado ao  TCE/MA,  quando o  proponente  vencedor  nço  apresentar  situaçço  regular  das
condiççes de habilitaçço, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, ou recusar-se a assiná-la ou
a retirar  a nota  de empenho no prazo e  nas  condiççes estabelecidas,  ou ainda quando rescindir  o
contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifcaçço, para, após
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociaçço, assinar a Ata de Registro de Preços, para
fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitaçço, independentemente das sanççes previstas neste edital e
demais normas pertinentes.

15.10. A Ata de Registro de Preços nço obriga o TCE/MA a frmar contrataçço na quantidade estimada,
podendo ocorrer licitaççes específcas para a aquisiçço do objeto, obedecida a legislaçço pertinente,
sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condiççes.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

16.1. O órgço participante será responsável pela manifestaçço de interesse em participar do registro de
preços, providenciando o encaminhamento ao órgço gerenciador de sua estimativa de consumo, local de
entrega  e,  quando  couber,  cronograma  de  contrataçço  e  respectivas  especifcaççes  ou  termo  de
referência ou projeto básico, nos termos da Lei  nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002, adequado ao
registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

a) Garantr que os atos relativos a sua inclusço no registro de preços estejam formalizados e aprovados
pela autoridade competente;

b) Manifestar, junto ao órgço gerenciador, mediante a utilizaçço da Intençço de Registro de Preços, sua
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realizaçço do procedimento licitatório;

i) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alteraççes, para o correto
cumprimento de suas disposiççes.

d) Apliiar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigaççes contratuais, em relaçço
às suas próprias contrataççes, informando as ocorrências ao órgço gerenciador.
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17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12  (doze) meses iontnuos, incluídas as eventuais
prorrogaççes, contados a partir da data da publicaçço do termo resumido no Diário Ofcial do Estado do
Maranhço.

18. CONTRATAÇÃO

18.1. Quando da existência de demanda para qualquer dos produtos/serviços registrados, o TCE/MA
convocará o detentor do menor preço registrado para o item demandado para retirada da nota de
empenho e/ou assinatura do contrato (Anexo V), no prazo de 05 (iinio) dias úteis, o qual poderá ser
prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo  licitante  vencedor  durante  o  seu
transcurso e desde que ocorra motivo justifcado, aceito pelo TCE/MA.

18.2. A  recusa  injustifcada  do  fornecedor  benefciário  do  registro  de  preços  em retirar  a  nota  de
empenho dentro do prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas em lei, as
do presente Edital.

18.3. A nota de empenho deverá ser retirada e/ou o contrato assinado por representante do fornecedor
benefciário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4. A retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutençço da
regularidade da habilitaçço e do cadastramento no SIAGEM e SIAFEM, conforme item 18.5.

18.5. O  fornecedor benefciário  do registro de preços deverá  promover o  seu cadastro no  SIAGEM
(Sistema Integrado de Administração para Estados e Muniiípios) e SIAFEM (Sistema de Administração
Finanieira para Estados e Muniiípios), no prazo de até 3 (três) dias a contar da adjudicaçço, conforme
Anexo II.

18.6. Os contratos decorrentes desta licitaçço, deverço ser assinados ou as notas de empenho emitidas
dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

18.7. A vigência dos contratos decorrentes desta licitaçço obedecerço aos termos do Art. 57 da Lei n°
8.666/93.

18.8. Os contratos decorrentes desta licitaçço poderço ser alterados, observado o disposto no art. 65 da
Lei nº 8.666/93.

19. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à
Superintendência  de  Tecnologia  –  SUTEC  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Maranhço,
competindo-lhe:

a) Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especifcaççes dos
produtos/serviços registrados;

b) Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informaççes necessárias
à emissço da nota de empenho, ou contrato, se for o caso;

c) Notifcar o fornecedor registrado, via fax, e-mail ou telefone, ou outro meio para retirada da nota de
empenho;

d) Observar, durante a vigência da Ata que nas contrataççes sejam mantidas as condiççes de habilitaçço
e qualifcaçço exigidas na licitaçço, bem como a compatibilidade com as obrigaççes assumidas, inclusive,
solicitar novas certidçes ou documentos vencidos;
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e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociaçço de preços registrados, para fns
de adequaçço às novas condiççes de mercado;

f)  Subsidiar  a  administraçço  nos  processos  de  aplicaçço  de  penalidade,  inclusive  quanto  ao
descumprimento de obrigaççes pelo fornecedor;

g) Coordenar as formalidades e fscalizar o cumprimento das condiççes ajustadas no edital da licitaçço,
na Ata e no Contrato.

20. ALTERAÇÕES NA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

20.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fxados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

20.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serço fxos e irreajustáveis, no entanto os preços
registrados poderço ser revistos em decorrência de eventual reduçço dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgço gerenciador promover
as negociaççes junto aos fornecedores, observadas as disposiççes contidas na alínea “d” do inciso II do
caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

20.3. Mesmo Comprovada a ocorrência de situaçço prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº.
8.666/93, o TCE/MA se julgar conveniente poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.

20.4. Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente, o TCE/MA convocará os fornecedores para negociarem a reduçço dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

20.5. Os fornecedores que nço aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serço
liberados do compromisso assumido, sem aplicaçço de penalidade.

20.6. A  ordem de classifcaçço  dos fornecedores  que aceitarem reduzir  seus  preços aos  valores  de
mercado observará a classifcaçço original.

20.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nço puder
cumprir o compromisso, o TCE/MA poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicaçço ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicaçço da penalidade se confrmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

b) Convoiar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaçço.

20.8. Nço havendo êxito nas negociaççes, o TCE-MA deverá proceder à revogaçço da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtençço da contrataçço mais vantajosa.

20.9. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisço nço poderço ultrapassar os praticados no
mercado,  mantendo-se  a  diferença  percentual  apurada  entre  o  valor  originalmente  constante  da
proposta  do  fornecedor  e  aquele  vigente  no  mercado  à  época  do  registro,  momento  em  que  se
estabelece a equaçço econômico-fnanceira.
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21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.1. TCE/MA cancelará o registro do fornecedor quando:
a) o  fornecedor  descumprir  as  obrigaççes  assumidas  no  edital,  na  Ata  de  Registro  de  Preços  e/ou
Contrato;
b) o fornecedor nço retirar a respectiva ordem de fornecimento, nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido, sem justifcativa aceitável;
i) o fornecedor nço aceitar reduzir o seu preço registrado, quando esse se tornar superior ao praticado
no mercado;
d) forem observadas razçes de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93,
desde que devidamente comprovadas;
e) O fornecedor estiver suspenso de participar de licitaçço e impedido de contratar com o TCE/MA, nos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
f) O fornecedor for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administraçço nos termos do art.
87 da Lei 8.666/93;
g) O fornecedor for impedido de licitar e contratar com a Administraçço nos termos do art. 7º, da Lei
10.520/2002.
21.2. O  cancelamento  do  registro,  nas  hipóteses  previstas  nas  alíneas  acima,  será  formalizado por

despacho do Órgço Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justifcados:

a) por razçes de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

22. CONDIÇÕES PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

22.1. Os  pedidos  dos  produtos/serviços  a  serem adquiridos  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado do
Maranhço, serço realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. A cada solicitaçço, será
formalizada a emissço da nota de empenho e/ou elaboraçço do contrato, onde estarço detalhados os
produtos e quantidades para entrega/serviços a serem prestados, a ser encaminhada à Contratada por
meio de fax ou outro meio.

22.2. As  quantidades previstas  no Termo de Referência,  ANEXO I,  sço estimadas para  o  período de
validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se ao TCE/MA o direito de adquirir em cada item o
quantitativo que  julgar  necessário,  podendo ser  parcial,  integral  ou  mesmo abster-se  de  adquirir  o
produto.

22.3. O recebimento dos produtos será feito nos termos do art. 73 a 76 da lei nº 8.666/93.

22.4.  O objeto deste edital será entregue/executado conforme os prazos, especifcaççes e condiççes
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do edital.

23. FISCALIZAÇÃO

23.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade do fornecedor benefciário do registro de preços,   a Ata de
Registro de Preços e o Contrato serço fscalizados pelo Órgço Gerenciador, mediante servidor designado
da Superintendência de Tecnologia – SUTEC do Tribunal de Contas do Estado do Maranhço.
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24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1.  Os pagamentos serço efetuados por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente
vencedor,  para crédito na conta-corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional,  em até 30
(trinta) dias corridos, após aceitaçço e ateste defnitivo do material e após entrada no protocolo deste
Tribunal  da  Nota  Fiscal  emitida  com base nas  ordens  de fornecimento  devidamente  atestadas pela
Fiscalizaçço;

24.2.  O TCE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou
defnitivamente,  do  montante  a  pagar  à  CONTRATADA,  os  valores  correspondentes  a  multas,
ressarcimentos ou indenizaççes devidas pela contratada.

24.3.  Para pagamento, o fornecedor benefciário do registro de preços deverá apresentar nota fscal
discriminativa,  devidamente  atestada  pela  fscalizaçço,  acompanhada  da  solicitaçço  de  pagamento
(Anexo VI) e ainda das CNDs do INSS e das Receitas Federal, Estadual e Municipal, além da referente à
Justiça Trabalhista  e do CRF do FGTS,  bem como dos documentos exigidos  no item 6 do  Termo de
Referência, Anexo I do edital.

24.4. A Nota Fiscal em duas vias, acompanhada dos demais documentos listados no item 24.3 deverá ser
entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à UNFIN para juntada ao processo de contrataçço,
acompanhado dos documentos relativos ao pagamento. 

24.5. O TCE/ MA efetuará a retençço e o recolhimento de tributos, quando a legislaçço assim exigir.

24.6.  Deverço ser observados para pagamento os prazos, condiççes e procedimentos estabelecidos no
Termo de Referência, Anexo I do edital.

24.7. Em  caso  de  atraso  no  pagamento  efetuado  pelo  CONTRATANTE  da  fatura  apresentada  pela
CONTRATADA, esta fará jus à compensaçço fnanceira na forma de atualizaçço monetária do respectivo
valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de  4% (quatro por cento) ao ano, equivalente ao
índice de 0,000109589, “pro rata die”.

24.8. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo Contratante, o respectivo montante poderá sofrer
desconto proporcional, nas mesmas condiççes estabelecidas no item 24.7.

25. OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

25.1.  O fornecedor benefciário do registro de preços além das obrigaççes estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I deste edital, fca obrigado a:

a)  Assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo
máximo de 5 (iinio) dias úteis, contados da convocaçço;

b) Entregar os itens em perfeito estado,  de acordo com as especifcaççes técnicas, nas quantidades e
condiççes solicitadas, no endereço e prazo estabelecidos no Item 4 -PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE
ENTREGA, do Anexo I, Termo de Referência deste edital, a contar da solicitaçço feita por este Tribunal;

i)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  direta  ou  indiretamente  aos  órgços  gerenciadores  e
participante(s)  e/ou a  terceiros,  decorrentes  de sua culpa ou  dolo  quando da entrega/execuçço do
objeto, até a entrega do material no Almoxarifado, incluindo as entregas feitas por transportadoras,  nço
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fscalizaçço ou o acompanhamento pelo contratante;

d) Substituir todo e qualquer objeto que estiver em desacordo com o exigido ou que chegar danifcado;

e) Responsabilizar-se pelo fel cumprimento da prestaçço dos serviços e entrega do objeto;
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f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (iinio) dias iorridos, a contar da notifcaçço,
documentaçço atualizada de habilitaçço e qualifcaçço cujas validades encontrem-se vencidas;

g)  Responsabilizar–se  pelos  encargos  fscais  e  comerciais  resultantes  da  contrataçço,  e  ainda  pelos
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigaççes sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus funcionários nço manterço qualquer vínculo empregatcio com o contratante;

h)  Nço subcontratar,  total  ou  parcialmente,  o  objeto  da  contrataçço,  sem  autorizaçço  expressa  do
TCE/MA;
i) Fornecer informaççes para o cadastro de fornecedores utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhço enviando, juntamente à nota fscal, os seus dados cadastrais;

j) Em caso de acionamento de suporte técnico dentro do prazo de garantia, atender ao chamado técnico
dentro do prazo estipulado em cada lote/item do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

26. OBRIGAÇÕES DO TCE/MA

26.1.  O  TCE/MA  além  das  obrigaççes  estabelecidas  no  Termo  de  Referência,  Anexo  I  do  edital,
compromete-se a:

a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execuçço das obrigaççes contratuais, inclusive
permitindo  o  acesso  de  empregados,  prepostos  ou  representantes  da  CONTRATADA,  devidamente
identifcados, quando necessário, às dependências do TCE/MA;

b) Fornecer  atestados de capacidade técnica  quando solicitado,  desde que atendidas  as  obrigaççes
contratuais;

i) Notifcar  o  fornecedor  de  qualquer  irregularidade  encontrada  na  entrega/execuçço  do  objeto  e
interromper imediatamente a aquisiçço/prestaçço do serviço do objeto, se for o caso;

d) Notifcar o fornecedor benefciário do registro de preços quanto à requisiçço do objeto mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada via fax, e-mail ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

e) Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condiççes estabelecidas na Ata;

f) Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as especifcaççes e obrigaççes
assumidas pelo fornecedor, além daqueles que nço apresentarem condiççes de serem utilizados.

g) Atestar  a  nota  fscal,  estando  todos  os  itens  em  perfeito  estado  e  em  conformidade  com  as
especifcaççes  técnicas  e  fscalizar  o  contrato,  à  luz  das  especifcaççes  técnicas,  por  intermédio  de
servidor designado da Coordenadoria de Tecnologia da Informaçço – SUTEC  – TCE/MA.

27. INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

27.1.  As penalidades e sanççes, em caso de inexecuçço parcial ou total, atrasos, erros ou quaisquer
outras  irregularidades  cometidas  pelo  fornecedor  se  darço  conforme  estabelecido  no  Termo  de
Referência, Anexo I deste edital, em especial item 13 e Minuta do Contrato, Anexo V deste edital, em
especial cláusula décima quarta.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1.  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TCE/MA
ou, ainda, de pessoas fsicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisço.

28.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente deste Tribunal.
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28.3. O Pregoeiro ou a Autoridade Superior, no interesse da Administraçço, poderá relevar omissçes
puramente formais,  desde que nço comprometam a proposta,  a  legislaçço vigente  e  a  lisura  desta
Licitaçço, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a
instruçço do processo, em qualquer fase da licitaçço, vedada a inclusço posterior de documento ou
informaçço que deveria constar no ato da sessço pública.

28.4. As normas que disciplinam este Pregço serço sempre interpretadas em favor da ampliaçço da
disputa entre os proponentes, desde que nço comprometam o interesse da Administraçço, a fnalidade e
a segurança da contrataçço.

28.5. Em iaso de disirepâniia entre os anexos e o Edital prevaleierá a redação deste.

28.6. O Benefciário do Registro deverá manter atualizados, durante a validade da Ata, todos os seus
dados,  como representantes,  endereço,  telefone,  e-mail  etc.  sob  pena  de,  nço  sendo devidamente
informado ao TCE/MA, as notifcaççes/comunicaççes serem consideradas efetivamente realizadas.

28.7. As decisçes referentes a este processo licitatório poderço ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicaçço que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicaçço no Diário
Ofcial  Eletrônico do Tribunal  de  Contas  do Estado do Maranhço ou no Diário  Ofcial  do Estado do
Maranhço.

28.8. Nço havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçço do
certame  na  data  marcada,  a  sessço  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente,  no  mesmo  horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  nço  haja  comunicaçço  do
Pregoeiro em contrário.

28.9. Os casos omissos serço decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposiççes constantes
das Leis citadas no preâmbulo deste edital e demais normas pertinentes.

28.10. Para quaisquer questçes judiciais oriundas do presente Edital, fca eleito o Foro da Comarca de
Sço Luís – MA, com exclusço de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.11. Sço partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I Termo de Referência

Anexo I - A Modelo de Termo de Compromisso
Anexo I - B Modelo de Proposta de Preços
Anexo I - C Modelo de declaraçço de vistoria

Anexo II Formulário de cadastro no SIAFEM/SIAGEM
Anexo III Modelo de declaraçço de opçço pelo Simples
Anexo IV Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo V Minuta do Contrato
Anexo VI Modelo de Solicitaçço de Pagamento
Anexo VII Recibo de retirada do edital

Sço Luís (MA), 06 de dezembro de 2018

IURI SANTOS SOUSA
Pregoeiro
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA

1       – OBJETO

1.1 - O objeto do presente é o Registro de Preços para eventual aquisição de Material Permanente no
Ramo  de  Informátia  (Equipamentos  de  Proiessamento  Dados,  Armazenamento,  Infraestrutura,
Aiessórios, Liienças de Softare e Treinamentos) destnados a Superintendêniia de Teinologia desta
Corte de Contas, cujas especifcaççes completas e quantitativos estimados encontram-se descritas de
forma clara e precisa no item 3.
1.2- O Tribunal de Contas do Estado do Maranhço nço se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes  vencedores,  nem  nas  quantidades  indicadas  neste  Termo,  podendo  até  realizar  licitaçço
específca  para  aquisiçço  de  um  ou  mais  itens,  hipótese  em  que,  em  igualdade  de  condiççes,  o
benefciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei n° 8666/93, e art. 16º, do
Decreto n° 7892/2013.
1.3 - O registro de preços será formalizado através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma da minuta
constante do Anexo IV, e nas condiççes previstas no Edital.
1.4  -  O  valor  estimado  para  contrataçço  do  objeto  desta  licitaçço,  no  exercício  de  2018  é  de  R$
2.000.000,00(dois  milhões  de reais)  no entanto o valor  total  estmado é de R$ 6.996.971,11 (seis
milhões noveientos e noventa e seis mil, noveientos e setenta e um reais e onze ientavos).
1.5 - O referido objeto será dividido em 13 (treze) itens, sendo 3 (três) Lotes e 3(três) itens isolados, que
serço dispostos e compostos da seguinte forma:
a) Item 01:  Aquisiçço de  Unidade de armazenamento e processamento hiperconvergente, neste item
incluso o treinamento para operaçço e gerenciamento do mesmo, a ser  ministrado por profssional
certifcado na soluçço ofertada, conforme especifcaççes técnicas constantes no item 3.1.
b) Lote 01 (itens 02, 03,04, 05 e 06) : Aquisiçço de Stitches para atualizaçço e ampliaçço dos ativos de
rede. A ttulo de uniformizaçço, todos os itens descritos neste lote deverço pertencer a um mesmo
fabricante, conforme especifcaççes técnicas constantes no item 3.2.
i)  Lote 02 (Itens 07 e 08):  Aquisiçço de Chassi para infraestrutura convergente (Blade) e lâminas de
Servidores,  neste  item  incluso  o  treinamento  para  operaçço  e  gerenciamento  do  mesmo,  a  ser
ministrado por profssional certifcado na soluçço ofertada. A ttulo de uniformizaçço, todos os itens
descritos  neste  lote  deverço  pertencer  a  um  mesmo  fabricante,  conforme  especifcaççes  técnicas
constantes no item 3.3.
d)  ITEM  09:  Aquisiçço  de  Rack  e  demais  acessórios para  operaçço  e  gerenciamento  do  mesmo,
conforme especifcaççes técnicas constantes no item 3.4.
e)  Lote  03  (Itens  10,  11  e  12):  Aquisiçço  de  soluçço  UPS  (No  break)  para  a  sala  de
equipamentos(Datacenter) do TCE/MA. A ttulo de uniformizaçço, todos os itens descritos neste lote
deverço pertencer a um mesmo fabricante, conforme especifcaççes técnicas constantes no item 3.5.
f)  ITEM 13:  Aquisiçço de Licenciamento VMware e demais módulos,  neste item incluso a instalaçço, o
treinamento para operaçço e gerenciamento do mesmo, a ser ministrado por profssional certifcado na
soluçço ofertada conforme especifcaççes técnicas constantes no item 3.6.

2    - JUSTIFICATIVA

2.1  –  A  crescente  demanda  por  novos  sistemas  e  serviços  e  vários  sistemas  legados  resultou  na
existência de grande volume de servidores na Superintendência de Tecnologia do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhço - TCE/MA. Novas tecnologias na área de processadores e memória possibilitam a

Processo nº 8494/2018TCE/MA                Pregão Eletrônico nº 018/2018 – COLIC-TCE/MA
19

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. nº_____________
Proc nº 8494/2018
Rubrica___________



 

consolidaçço fsica dos atuais servidores de rede em um número menor de equipamentos, melhorando
o desempenho com as tecnologias de virtualizaçço e agregaçço de equipamentos em Racks e Storages, o
que simplifca e economiza espaço fsico, energia elétrica e a gerência dos ativos computacionais desta
Corte  de  Contas.  Vários  projetos  estratégicos,  que  já  estço  em  andamento,  Sistema  de  Auditoria
Eletrônica,  Sistema  de  Controle  de  Processos,  Sistema  de  Acompanhamento  de  Procedimentos
Licitatórios  entre  outros,  irço  necessitar  de  equipamentos  servidores  de  virtualizaçço,  storage  e
conjuntos de backup para a consolidaçço de um ambiente confável e de alta disponibilidade. 
2.2 – Melhoria no tráfego da Rede: Com a aquisiçço dos novos ativos de rede esperamos ampliar o a
estrutura atual do Tribunal de Contas do Estado em virtude da ampliaçço da sede do TCE/MA com a
construçço do seu anexo.
2.3  –  A  necessidade de treinamentos nas  soluççes adotadas é necessária  devido a complexidade e
atualizaçço do ambiente computacional  previsto para esta Corte de Contas, buscando garantir o uso
correto das ferramentas adquiridas.
2.4 – Atendimento às novas demandas do TCE/MA com a ampliaçço do espaço fsico(prédio anexo).
Assim, dessa forma, o presente Termo de Referência objetiva o registro de preços para futura aquisiçço
de equipamentos e softares de TI conforme especifcado abaixo.

3. -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 ITEM 1:

Item Especifcaçço Quantidade

1 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO HIPERCONVERGENTE 
COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO.
Características:

Chassis
• O chassi  deverá  conter  10  (dez)  baias  para  discos  rígidos  e  SSD
padrço 2,5 polegadas e 3 PCIe slots. Cada unidade (nó) será embarcada em
hardtare  do  tipo  appliance,  ou  seja,  equipamento  projetado  e  pré-
confgurado  para  a  soluçço  proposta,  deverá  possuir  licenciamento  de
softare,  por  processador,  necessário  para  o  pleno  funcionamento  da
soluçço  especifcada.  Deverá  ser  composto  por  um  chassi  com  2  (duas)
unidades de rack de altura (2U), doravante denominado nó.

Cada nó deverá atender as seguintes especifcaççes:

Processador
• Deve possuir 2 (dois) processadores simétricos Intel da família Xeon
com taxa de transferência mínima de 2.4GHz, 27M cache e 20 núcleos, por
processador, superior ou similar;
• Velocidade de Clock de, no mínimo, 2,4Ghz;
• Deve  possuir  memória  cache  L3  de,  no  mínimo,  24  MB  por
processador;
• Deve operar  com QuickPathInterconnect (QPI)  ou HyperTransport
capaz de efetuar, no mínimo, 10,4 GT/s;
• Deve possuir tecnologia de otimizaçço para virtualizaçço.

08
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Memória RAM
• O processador deve suportar memória RAM do tipo RDIMM DDR4
(Registered  DIMM  DDR4)  e  RDIMM/LRDIMM  DDR4  com  ECC
(ErrorCheckingandCorrection)  ou tecnologia equivalente, e  que opere em
freqüência igual ou superior a 2666 MHz;
• Devendo suportar ECC DDR4 DIMM Registered;
• O servidor deve suportar tecnologias de proteçço da memória
RAM por  espelhamento  de  memória  (MemoryMirroring)  ou  módulos  de
espera (Memory Sparing), de forma a continuar em operaçço mesmo em
caso de falha de parte dos módulos;
• Cada nó deve possuir, no mínimo, 640(seiscentos e quarenta) GB de
memória  RAM  em  módulos  de  memória  tipo  RDIMM  DDR4  (Registered
DIMM DDR4) de, pelo menos, 32(trinta e dois) GB cada;
• Possuir  tecnologia com no mínimo 8 bits  para correçço de  erro,
corrigindo erros mínimo bit-a-bit;
• Suporte para expansço de no mínimo 768GB de RAM.

Armazenamento Interno
• A controladora de discos deve ser da mesma marca do fabricante do
equipamento e ser compatvel com discos rígidos tipo SSD (solid-state drive)
SAS/SATA e discos mecânicos (HDD) SAS/SATA mínimo de 12Gbps;
• A  controladora  de  discos  deve  ser  capaz  de  controlar  uma
quantidade de discos igual  ao número máximo de discos suportado pelo
servidor;
• Deverço ser fornecidos, no mínimo, 2 (dois) discos de estado sólido
(SSD)SATA,  com  mínimo  de  6Gbps  cada  um  com  capacidade  de
armazenamento  de,  pelo  menos,  1.92TB  e  7  (sete)  discos  rígidos  (HDD)
padrço  SAS  com  mínimo  de12Gbps  cada  um  com  capacidade  de
armazenamento de pelo menos 2.4TB, todos com suporte a hot stap;
• Tanto  o  appliance  como  a  controladora  deverço  ser  compatveis
com a quantidade e o tipo dos discos fornecidos e devem suportar o recurso
de hot stap;
• Deverá permitir expansço para pelo menos 10(dez) discos de 2,5”;
• Deverá  ser  fornecido  um  conjunto  completo  de  manuais  e
programas para instalaçço, confguraçço e diagnóstico da controladora e dos
discos;
• Os  programas  deverço  ser  compatveis  com  os  sistemas
operacionais Microsof Windots Server Hyper-V, RedHat Enterprise Linux,
Citrix XenServer e VmtareESXi

Sistema de Ventilaçço
• O  equipamento  deve  possuir  ventilaçço  adequada  para  a
refrigeraçço de seu sistema interno na sua confguraçço máxima e dentro
dos limites de temperatura adequados para operaçço;
• Os ventiladores devem ser redundantes e hot pluggable, ou seja, o
sistema poderá continuar em operaçço normalmente no caso de falha de
parte  dos  ventiladores  e  estes  podem  ser  substituídos  mesmo  com  o
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equipamento em funcionamento.

Fonte de Alimentaçço
• O equipamento deve possuir fontes de alimentaçço redundantes e
hot  pluggable,  cada  uma  com  potência  sufciente  para  manter  o
funcionamento do equipamento em sua confguraçço máxima;
• As fontes devem possuir  LED indicador de status e suportar uma
faixa de tensço de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento
automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para
menos;
• Devem  ser  fornecidos  cabos  de  alimentaçço  para  cada  fonte  de
alimentaçço,  de forma a possibilitar sua instalaçço em circuitos  elétricos
distintos.

Interfaces de Rede
• O equipamento deve possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces de rede
com conector tipo RJ-45, padrço 1000Base-T e ao menos 2 (duas) portas
10GBase-X com conector SFP+, com transceivers 10GBase-SR compatveis
com a placa.
• As interfaces padrço 1000BaseT devem ser capazes de operar nos
padrçes 100Base-TX e  1000Base-T,  com auto negociaçço e  chaveamento
automático entre os modos de operaçço (100/1000 Mbps, Half/Full Duplex);
• As  interfaces  devem  suportar  Tecnologia  de  processamento  e
aceleraçço de TCP integrada, Virtual LAN, Jumbo Frames e Link Aggregation.
‘
Interfaces SAN - ISCSI
• Possuir  02  (dois)  transceptores  óticos  Short  Range  (SR),  com
conector LC no padrço 10GBase-SR.
• Suportar  taxas  de  transferência  de  10  (dez)  Gbps  (gigabits  por
segundo). Utilizando Módulos com conectores padrço LC. Os adaptadores
poderço ser independentes ou dual port.

Unidades de Armazenamento 
• O  sistema  deve  possuir,  no  mínimo,  01  (um)  cartço  micro
SDHC/SDXC de 32GB.

Slots de Expansço
• O sistema deve possuir, pelo menos, 3slots tipo PCI Express 16 LP
(Lot Profle) ou superior ou mais rápidos;
• Devem estar disponíveis pelo menos 2(dois) slots mencionados no
item anterior  para  uso futuro,  ou seja,  nço pode estar  em utilizaçço no
momento da entrega do equipamento.

Compatibilidade
• O sistema deve  ser  totalmente  compatvel  com  VMtare  ESXi6.5
Instalado ou versço posterior;
• A compatibilidade mencionada no item anterior será verifcada 
mediante consulta ao site da Vmtare.
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Gerenciamento
• Deverá ser fornecido softare de gerenciamento desenvolvido pelo
fabricante do equipamento;
• O equipamento  ofertado deverá  possuir  placa  de  gerenciamento
remoto  que  possibilite  seu  gerenciamento  através  de  porta  RJ-45
independente das mencionadas acima;
• A  placa  de  gerenciamento  deve  ser  do  mesmo  fabricante  do
equipamento, mantendo total compatibilidade com o mesmo e integraçço
total com softare de gerenciamento solicitado. Tal soluçço deve possuir as
seguintes características:
• Fazer uso de criptografa para acesso a console WEB e console CLI,
de forma a difcultar a interceptaçço de dados;
• Ser totalmente compatvel com os padrçes de gerenciamento IPMI
(Intelligent Platorm Management Interface) 2.0;
• Deve permitir controle remoto tipo virtual KVM, mesmo quando o
sistema operacional estiver inoperante;
• Deve informar o status do equipamento, indicando os componentes
com falha e notifcando o administrador via e-mail ou trapSNMP;
• Suporte a autenticaçço via Active Directory;
• Deve  possuir  tecnologia  de  mídia  virtual,  possibilitando  que
unidades  de  CD/DVD  e  pen  drives  localizados  nas  estaççes  de
gerenciamento  sejam  emulados  no  servidor  gerenciado,  permitindo
inclusive a inicializaçço (boot) através dessas mídias;
• Deve permitir o desligamento e reinicializaçço do servidor através
da console de gerenciamento, mesmo em condiççes de indisponibilidade do
sistema operacional, além de permitir atualizaçço e confguraçço remota do
BIOS e fornecer indicaçço de abertura de gabinete e número de série do
equipamento.

Acessórios
• Manuais em português ou inglês;
• Cabos;

Softare de Gerenciamento 
• Atualizaçço de drivers via Internet;
• Permitir gerenciamento remoto do equipamento via SNMP;
• Softare de Gerenciamento do Hardtare desenvolvido pelo mesmo
fabricante do equipamento, nço sendo aceita soluçço sob regime OEM;
• Envio de mensagem de alerta ao administrador de redes em caso de
falha  ou  pré-falha  do  disco  rígido,  memória,  fontes  de  alimentaçço  e
ventiladores;
• Verifcaçço  do  status  do  equipamento,  incluindo  verifcaçço  de
falhas;
• Possibilidade de inventário  do equipamento,  incluindo verifcaçço
dos números de série do sistema e disco rígido.

Sistema Operacional e Soluçço de Hiperconvergência
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• Deverá ser fornecido licenciamento de soluçço de  Hiperconvergência,
soluçço  de  armazenamento  defnido  por  softare,  com  5  anos  de
assinatura para o conjunto do Node.

• A soluçço de Hiperconvergencia deve permitir a adiçço de um número
ilimitado de nodes  ao mesmo cluster.

• Tanto  o  hardtare  quanto  o  softare  dessa  soluçço  de
Hiperconvergencia  deverço  suportar  no  mínimo  os  seguintes
Hypervisors e suas versçes:

• Windots Server 2012 R2 com Hyper-V.
• VMtare ESX 6.0.
• Hypervisor baseado em KVM – AHV.
• A  soluçço  ofertada  deve  oferecer  capacidade  de  conversço  de  um

hypervisor para outro.
• Deverá  ser  fornecido  com  sistema  operacional  VMtare  vSphere
Standard  6  ou  superior,  com  5  anos  de  assinatura.  Cada  licença  deverá
contemplar no mínimo 1 (uma) licença para cada CPU do node.

Garantia e Suporte Técnico
a) A garantia de funcionamento e suporte técnico do Hardtare será

pelo período de 60 (sessenta) meses do fabricante, a partir da data
da emissço da nota, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,
todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800)
ou e-mail para abertura de chamados de suporte técnico na Central
de Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e
duas) horas corridas, a partir do início do atendimento técnico, para
hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período
compreendido  entre  o  horário  de  comunicaçço  do  chamado  de
suporte  técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,
quando do Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os
dias, em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana);

g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;
i) Nço serço aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para

o início  da garantia,  tais  como: auditorias,  estudos ou avaliaççes
técnicas  prévias,  aplicaççes  de  recomendaççes  por  parte  da
contratada;

j) Deve  disponibilizar  recurso  via  teb,  site  do  próprio  fabricante
(informar url para comprovaçço), que permita verifcar a garantia
dos equipamentos através da inserçço do seu número de série;

k) Oferecer  serviço  e  ferramentas  de  diagnóstico  e  troubleshooting
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remotos  na  qual  os  técnicos  da  CONTRATADA  se  conectam
diretamente  ao  sistema  do  usuário  através  de  uma  conexço  de
Internet segura para agilizar e melhorar o processo de soluçço de
problemas;

l) A substituiçço de componentes ou peças decorrentes da garantia
nço gera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça
ou componente consertado ou substituído, fca automaticamente
garantido até o fnal do prazo de garantia do objeto;

m) Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em
caso de falha de componentes,  diretamente com o fabricante do
equipamento;

Serviços de instalaçço
a) Deverço  ser  executados  serviços  de  instalaçço,  confguraçço  e

integraçço dos diversos produtos e softares instalados conforme
características a seguir:

b) Desembalagem,  conferência,  testes  e  energizaçço  dos
equipamentos;

c) Instalaçço  fsica  em  rack  padrço  19”  disponibilizado  pela
CONTRATANTE;

d) Instalaçço  de  módulos,  cabos  e  transceivers  entregues  com  o
equipamento;

e) Confguraçço do gerenciamento dos equipamentos;
f) Confguraçço  dos  equipamentos  conforme  recomendaççes  do

fabricante da soluçço de armazenamento defnido por softare;
g) Atualizaçço de frmtare dos equipamentos;
h) Realizar a confguraçço de protocolo de camada 2 no equipamento;
i) Confgurar  os  equipamentos  para  funcionamento  em  alta

disponibilidade, com múltiplos caminhos redundantes aos stitches
core;

j) Confgurar  as  informaççes  de  endereço,  máscara  e  gatetay  de
protocolo  de  Internet  fornecidas  pela  CONTRATANTE,  conforme
apropriado;

k) Confgurar até 10 (dez) VLANs;
l) Confgurar até 10 (dez) agregaççes de link;
m) Ativaçço de portas e licenças;
n) Confgurar protocolos STP/RSTP;
o) Execuçço de testes de conectividade e alta disponibilidade entre as

rotas criadas;
p) Elaboraçço e entrega de documentaçço detalhando todos os  passos

da  implementaçço  e  todas  as  confguraççes  realizadas  nos
equipamentos de rede.

q) Conexço  dos  cabos  interligando  os  nós  hiperconvergentes  aos
equipamentos de rede;

r) Atualizaçço  de  frmtare  dos  equipamentos  e  softares
recomendados;

s) Confguraçço de parâmetros de BIOS, RAID, gerenciamento e rede
nos servidores;
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t) Instalaçço e confguraçço do cluster no mínimo em 4 (quatro) nós
da  soluçço  de  hyperconvergência,  conforme  recomendaçço  do
fabricante;

u) Ativaçço e confguraçço do hypervisor VMtare ESXi no mínimo de 4
(quatro) nós que compçem a soluçço de hyperconvergência; 

v) Confguraçço  do  ambiente,  seguindo  as  orientaççes  do
CONTRATADO e as  necessidades do fabricante,  contemplando no
mínimo as atividades relacionadas a criaçço do cluster, datastores,
stitches  virtuais,  loadbalancing,  desduplicaçço  e  compressço,
hypervisor,  datacenter  virtual  bem  como  demais  funcionalidades
relacionadas ao ambiente;

t) Documentaçço  completa  e  detalhada  referente  as  confguraççes
realizadas;

x) Após concluídos os serviços relacionados a instalaçço, deverço ser
realizados testes completos visando a garantia da disponibilidade. 

y) Após  concluídos  os  testes,  a  CONTRATADA  providenciará  a
importaçço  de  no mínimo 60(sessenta)  máquinas  virtuais  para  o
novo ambiente, conforme orientaççes do CONTRATANTE.

z) Durante  os  primeiros  4  (quatro)  dias  úteis  após  a  instalaçço  e
ativaçço do sistema, a CONTRATADA deverá manter, no mínimo, 01
(um) técnico para a operaçço assistida e fornecimento de suporte,
nas  dependências  do  CONTRATANTE  em  Sço  Luís(MA),  sem
qualquer custo adicional para o CONTRATANTE; 

aa) Os serviços serço realizados por profssional certifcado na soluçço
ofertada,  que  realizará  a  operaçço  assistida  e  terá  como missço
acompanhar  e  aferir  o  funcionamento  da  soluçço  implantada,
apoiar  a  equipe  técnica  do  CONTRATANTE  nas  adequaççes  da
soluçço  às  necessidades  e  especifcidades,  bem  como  prover-lhe
suporte durante o período previsto no item anterior.

ab) Deverço  ser  realizados  demais  serviços  necessários  ao  pleno
funcionamento da soluçço fornecida. 

ac) A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer em até 15(quinze)
dias úteis a contar data da entrega dos equipamentos na sede do
TCE/MA  conforme  item  4  –  PRAZO,  LOCAL  E  CONDIÇÕES  DE
ENTREGA.

Repasse  de  conhecimento  referente  ao  item 1  -  UNIDADE  DE
ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO HIPERCONVERGENTE

a) Repasse  de  conhecimento  avançado  abrangendo  confguraçço,
segurança,  disponibilidade  e  melhores  práticas  na  operaçço  dos
equipamentos e softares adquiridos;

b) O  repasse  de  conhecimento  deverá  ser  realizado  nas  seguintes
condiççes:

c) Nas  dependências  do  CONTRATANTE,  em  data  e  horários
previamente acordados entre as partes;

d) Ministrado  no  período  mínimo  de  16  horas,  incluindo  teoria  e
laboratórios;
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e) O repasse deverá ser feito para até 08 participantes;
f) Deve-se  considerar,  para  efeitos  de  treinamento,  no  mínimo,  os

seguintes componentes da soluçço: 
g) Confguraçço, operaçço e gerenciamento dos equipamentos;
h) Confguraçço e operaçço do softare de armazenamento defnido

por softare; 
i) Confguraçço e operaçço do ambiente de gestço centralizada;
j) Procedimentos de recuperaçço, com retirada e inserçço de novos

nós à soluçço;
k) A  ementa  do  repasse  deverá  ser  proposta  pela  CONTRATADA  e

enviada com antecedência ao início do repasse;
l) A  ementa  citada  no  subitem  anterior  deverá  ser  aceita  pela

CONTRATANTE, podendo ela também sugerir inclusço ou exclusço
de algum tópico;

m) Havendo necessidade deverço ser utilizados equipamentos similares
aos adquiridos. Sendo possível  poderço ser utilizados os próprios
equipamentos adquiridos;

n) Deverá  ser  realizado  por  profssional  certifcado  na  soluçço
adquirida.

o) A qualidade do repasse será avaliada pelos participantes ao fnal de
sua realizaçço e, caso sua qualidade seja considerada insufciente, a
CONTRATADA  deverá  reformular  sua  metodologia  e  providenciar
realizaçço de nova turma, até o alcance dos objetivos do repasse,
sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

p) O treinamento deverá ser realizado em até 10(dez) dias úteis após a
instalaçço dos equipamentos.

OBS: No intuito de otimizar a gestço e fscalizaçço do contrato e uniformizaçço do parque tecnológico do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhço, todos os itens descritos neste lote deverço pertencer a um
mesmo fabricante.

3.2 LOTE 1:

Item Espeiifiação Quantdade
2 SWITCH ETHERNET DE 48 PORTAS 10GB

Stitch Layer 3 de com suporte a 48(quarenta e oito) portas com suporte a
10GBaseX SFP+.

Característcass

• Stitch com 48 portas de comutaçço 10 Gigabit Ethernet SFP+:
• Portas  com  suporte  mínimo  deuplink:  2x  40GbE  QSFP+  e  4x
100GbE QSFP28;
• Capacidade  mínima  de  comutaçço  de  Stitches  Ethernet
de1.7Tbps;
• Velocidade mínima por stitch de 1300Mpps (milhçes de pacotes

02
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por segundo) de comutaçço de pacotes;
• Suporte a rotas estáticas, BGP, OSPF e PBR;
• SNMPv1, SNMP v2 suportados;
• Stitch de 1U para Rack de 19”;
• Suporte a roteamento Layer 3 IP;
• Suporte a tráfego de protocolo ISCSI e Jumbo Frames Ethernet;
• Deverá possuir ainda as seguintes características:
• Possuir capacidade mínima de 150.000 endereços MAC;
• Suporte Mínimo de 500 VLANs;
• Suporte a Roteamento IPV4 e IPV6;
• O equipamento deve possuir fontes de alimentaçço redundantes e
hot  pluggable,  cada  uma  com  potência  sufciente  para  manter  o
funcionamento do equipamento em sua confguraçço máxima;
• As fontes devem suportar uma faixa de tensço de entrada de 100 a
240  VAC  em  50/60  Hz,  com  chaveamento  automático  de  voltagem  e
tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos;
• Devem ser fornecidos cabos de alimentaçço para cada fonte de
alimentaçço, de forma a possibilitar sua instalaçço em circuitos elétricos
distintos.
• Ser  fornecido  com confguraçço  de  CPU e  memória  (RAM e Flash)

sufciente para implementaçço de todas as funcionalidades descritas
nesta  especifcaçço,  assim  como  suportar  o  funcionamento  do
equipamento em sua capacidade máxima;

• O  equipamento  deve  implementar  mecanismo  de  detecçço  de
falhas   em   fontes   e   ventiladores,   possuindo   capacidade   de
substituiçço  destes  componentes  com  o  equipamento  em  pleno
funcionamento,  sem  nenhum  impacto  na  performance  (hot-
stappable);

• O equipamento deve ser específco para o ambiente de Datacenter, de
baixa  latência,  com  comutaçço  de  pacotes  de  alto  desempenho  e
arquitetura “non blocking”;

• Instalável  em  rack  padrço  de  19”,  ocupando  no  máximo  1  (uma)
unidade de rack (RU), sendo fornecidos os respectivos acessórios de
fxaçço;

• Possuir porta de console para gerenciamento e confguraçço via linha
de comando;

• Ser gerenciável via SSH;
• Deve ser gerenciável via SNMP (v1 e v2);
• Implementar o protocolo Syslog para funççes de “logging” de eventos;
• Possuir suporte a protocolo de autenticaçço para controle do acesso

administrativo ao equipamento;
• Deve suportar DCB
• Deve suportar Softare Defned Nettork ou Open Nettork.
• Implementar VLANs simultâneas, conforme defniççes do padrço IEEE

802.1Q;
• Implementar  “VLAN Trunking”  conforme padrço IEEE 802.1Q.  Deve

ser possível  estabelecer quais  VLANs serço permitidas em cada um
dos troncos 802.1Q confgurados;
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• Implementar a funcionalidade de “Link Aggregation” (LAGs)  conforme
padrço  IEEE  802.3ad,  suportando  no   mínimo  24  grupos  por
equipamento com até 8 portas por LAG (IEEE 802.3ad);

• Deverá implementar tratamento do tráfego “real time” usando um dos
seguintes  métodos:  uma  fla  com  prioridade  estrita  (prioridade
absoluta em relaçço às demais classes dentro do limite de banda que
lhe  foi  atribuído)  ou  o  mecanismo  de  uso  das  flas  denominado
StrictPriority (SP);

• Deve implementar o padrço IEEE 802.1d (“Spanning Tree Protocol”),
IEEE  802.1s  (“Multiple  Spanning  Tree”)  e  IEEE  802.1t  (“Rapid
Spanning Tree”);

• Todas as portas devem estar licenciadas para uso.

Garantia e Suporte Técnico
a) a garantia de funcionamento e  suporte  técnico do Hardtare será

pelo período de 60 (sessenta) meses do fabricante, a partir da data
da emissço da nota, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,
todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) ou
e-mail para abertura de chamados de suporte técnico na Central de
Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e
duas) horas corridas, a partir do início do atendimento técnico, para
hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período
compreendido  entre  o  horário  de  comunicaçço  do  chamado  de
suporte  técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,
quando do Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os  serviços  de  manutençço e  reparos  serço  executados  todos  os
dias, em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana);

g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;
i) Nço serço aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para

o  início  da  garantia  tais  como:  auditorias,  estudos  ou  avaliaççes
técnicas  prévias,  aplicaççes  de  recomendaççes  por  parte  da
contratada;

j) Deve  disponibilizar  recurso  via  teb,  site  do  próprio  fabricante
(informar url para comprovaçço), que permita verifcar a garantia dos
equipamentos através da inserçço do seu número de série;

k) A substituiçço  de  componentes  ou peças  decorrentes  da  garantia
nço gera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça
ou  componente  consertado  ou  substituído,  fca  automaticamente
garantido até o fnal do prazo de garantia do objeto;

l) Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em
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caso de  falha  de componentes,  diretamente com o fabricante  do
equipamento;

Serviços de instalaçço
a) Desembalagem, conferência, testes e energizaçço dos equipamentos;
b) Instalaçço  fsica  em  rack  padrço  19”  disponibilizado  pela

CONTRATANTE;
c) Instalaçço  de  módulos,  cabos  e  transceivers  entregues  com  o

equipamento;
d) Confguraçço do gerenciamento dos equipamentos;
e) Confguraçço  dos  equipamentos  conforme  recomendaççes  do

fabricante;
f) Atualizaçço de frmtare dos equipamentos;
g) Realizar a confguraçço de protocolo de camada 2 no equipamento;
h) Confgurar  os  equipamentos  para  funcionamento  em  alta

disponibilidade, com múltiplos caminhos redundantes aos stitches
core;

i) Confgurar  as  informaççes  de  endereço,  máscara  e  gatetay  de
protocolo  de  Internet  fornecidas  pela  CONTRATANTE,  conforme
apropriado;

j) Confgurar até 10 (dez) VLANs;
k) Ativaçço de portas e licenças;
l) Confgurar protocolos STP/RSTP;
m) Execuçço de testes de conectividade e alta disponibilidade entre as

rotas criadas;
n) Elaboraçço  e  entrega  de  documentaçço  detalhando  todos  os

passos  da  implementaçço  e  todas  as  confguraççes  realizadas
nos equipamentos de rede.

o) Atualizaçço  de  frmtare  dos  equipamentos  e  softares
recomendados;

p) A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer em até 15(quinze) dias
úteis a contar data da entrega dos equipamentos na sede do TCE/MA
conforme item 4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

Repasse de conhecimento 

a) Repasse  de  conhecimento  avançado  abrangendo  confguraçço,
segurança,  disponibilidade  e  melhores  práticas  na  operaçço  dos
equipamentos adquiridos;

b) O  repasse  de  conhecimento  deverá  ser  realizado  nas  seguintes
condiççes:

c) Nas  dependências  do  CONTRATANTE,  em  data  e  horários
previamente acordados entre as partes;

d) Ministrado  no  período  mínimo  de  08  horas,  incluindo  teoria  e
laboratórios;

e) O repasse deverá ser feito para até 08 (oito) participantes;
f) Deve-se  considerar,  para  efeitos  de  treinamento,  no  mínimo,  os
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seguintes componentes da soluçço: 
g) Detalhamento  completo  dos  Componentes  de  gerenciamento  e

controle do equipamento; 
h) Detalhamento  das  principais  funcionalidades  para  Confguraçço  e

operaçço dos stitches:
i) A  ementa  do  repasse  deverá  ser  proposta  pela  CONTRATADA  e

enviada com antecedência ao início do repasse;
j) A  ementa  citada  no  subitem  anterior  deverá  ser  aceita  pela

CONTRATANTE, podendo ela também sugerir inclusço ou exclusço de
algum tópico;

k) Havendo necessidade deverço ser utilizados equipamentos similares
aos adquiridos;

l) Deverá ser realizado por profssional que tenha certifcaçço técnica
no equipamento adquirido.

m) O treinamento deverá ser realizado em até 10(dez) dias úteis após a
instalaçço dos equipamentos.

3 Módulos  SFP+  10Gbase-SR  totalmente  iompatveis  e  instalados  no
equipamento desirito no item 2, do Lote 01 -  SWITCH ETHERNET DE 48
PORTAS 10GB

Transceptor Short Range(SR) com as seguintes especifcações mínimas:

Geral 
• Módulo de Transceptor SFP+ multi-modo LC;
• Módulo de plug-in;

Rede
• Comprimento de Onda Óptica 850nm;
• Distancia Máxima de Transferência 300 metros;;
• Protocolo de link de dados 10 Gigabits Ethernet;
• Taxa de Transferência de Dados 10 Gbps;
• Tecnologia de Conectividade com cabo de fbra LC-LC multimodo

de 10 metros incluso;

Expansão / Coneitvidade
• Interface 1x Ethernet 10GBase-SR.

Garanta:
a) A garantia de  funcionamento  e  suporte  técnico do  Hardtare será

pelo período de 60 (sessenta) meses do fabricante, quando adquirido
junto com o  equipamento desirito no item 2 do Lote 01 -  SWITCH
ETHERNET DE 48 PORTAS 10GB, a partir da data da emissço da nota,
sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional ou de 01(um)
ano caso seja adquirido separadamente/individualmente;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,

72
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todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;
c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) ou

e-mail para abertura de chamados de suporte técnico na Central de
Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e
duas) horas corridas, a partir do início do atendimento técnico, para
hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período
compreendido  entre  o  horário  de  comunicaçço  do  chamado  de
suporte  técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,
quando do Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os dias,
em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por  dia,  sete dias por
semana);

g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;
i) Nço serço aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o

início  da  garantia  tais  como:  auditorias,  estudos  ou  avaliaççes
técnicas  prévias,  aplicaççes  de  recomendaççes  por  parte  da
contratada;

4 Módulos  SFP+  10Gbase-LR  totalmente  iompatveis  e  instalados  no
equipamento desirito no item 02 do Lote 01 -SWITCH ETHERNET DE 48
PORTAS 10GB:

Transceptor Long Range(LR) com as seguintes especifcações mínimas:

Geral 
• Módulo de Transceptor SFP+;
• Módulo de plug-in;

Rede
• Comprimento de Onda Óptica 1310nm;
• Distancia Maxima de Transferencia 10 km;
• Protocolo de link de dados 10 Gigabits Ethernet;
• Taxa de Transferencia de Dados 10 Gbps;
• Conector LC para fbra monomodo;

Expansão / Coneitvidade
• Interface 1x Ethernet 10GBase-LR.

Garanta

48
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a) A garantia de funcionamento e suporte técnico do Hardtare será
pelo  período  de  60  (sessenta)  meses  do  fabricante,  quando
adquirido junto com o equipamento desirito no item 02 do Lote
01 -  SWITCH ETHERNET DE 48 PORTAS 10GB, a partir da data da
emissço da nota,  sem prejuízo de qualquer política  de garantia
adicional  ou  de  01(um)  ano  caso  seja  adquirido
separadamente/individualmente;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,
todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800)
ou  e-mail  para  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  na
Central de Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e
duas) horas corridas,  a  partir do início do atendimento técnico,
para hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período
compreendido entre o horário  de comunicaçço do chamado de
suporte  técnico feito  pela  Contratante  e  o  término da  soluçço,
quando do Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os
dias, em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana);

g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;
i) Nço  serço  aceitos,  em  hipótese  alguma,  outros  condicionantes

para  o  início  da  garantia  tais  como:  auditorias,  estudos  ou
avaliaççes  técnicas  prévias,  aplicaççes  de  recomendaççes  por
parte da contratada;

5 SWITCH ETHERNET DE 48 PORTAS 1000BASE-T COM UPLINKS 10GB

Stitch Layer 3 de 48 Portas 1000Base-T com uplinks 10GB SFP+

Características:
• Stitch  com  48  portas  de  comutaçço  Gigabit  Ethernet
10/100/1000BASE-T com Detecçço automática;
• 02  (duas)  portas  SFP+  combinadas  para  suportes  de  dados  em
fbra 10GBaseX SFP+;
• Suporte a Módulo de empilhamento mínimo de 10 Gbps;
• Capacidade mínima de comutaçço da pilha (Fabric)  de Stitches
Ethernet de 250Gbp/s;
• Velocidade mínima de 180 Mpps de comutaçço de pacotes;
• Stitch de 1U para Rack de 19”;
• Suporte a rotas estáticas, BGP e OSPF;
• SNMPv1, SNMP v2 e SNMPv3 suportados.
• 4  grupos  RMON  suportados  (histórico,  estatsticas,  alarmes  e
eventos);

20
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• Suporte a tráfego de protocolo ISCSI e Ethernet Jumbo Frames;
• Suporte a roteamento Layer 3 IP;
• Suporte a Roteamento IPV4 e IPV6
• Deverá possuir ainda as seguintes características:
o Possuir capacidade mínima de 50.000 endereços MAC;
o O  equipamento  deverá  ser  empilhável  e  o  fornecedor  deverá
entregar o equipamento com os módulos e cabos, e tudo mais que se fzer
necessário, para que o equipamento funcione devidamente empilhado.
o Suporte Mínimo de 4000 VLANs
• O equipamento deve possuir fontes de alimentaçço redundantes e
hot  pluggable,  cada  uma  com  potência  sufciente  para  manter  o
funcionamento do equipamento em sua confguraçço máxima;
• Deve suportar Softare Defned Nettork ou Open Nettork.
• As fontes devem suportar uma faixa de tensço de entrada de 100 a
240  VAC  em  50/60  Hz,  com  chaveamento  automático  de  voltagem  e
tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos;
• Devem ser fornecidos cabos de alimentaçço para cada fonte de
alimentaçço, de forma a possibilitar sua instalaçço em circuitos elétricos
distintos.
• Todas as portas devem estar licenciadas para uso.

Garantia e Suporte Técnico
a) A garantia de funcionamento e suporte técnico do Hardtare será

pelo período de 60 (sessenta) meses do fabricante, a partir da data
da emissço da nota, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,
todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800)
ou  e-mail  para  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  na
Central de Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e
duas) horas corridas,  a  partir do início do atendimento técnico,
para hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período
compreendido entre o horário  de comunicaçço do chamado de
suporte  técnico feito  pela  Contratante  e  o  término da  soluçço,
quando do Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os
dias, em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana);

g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;
i) Nço  serço  aceitos,  em  hipótese  alguma,  outros  condicionantes

para  o  início  da  garantia  tais  como:  auditorias,  estudos  ou
avaliaççes  técnicas  prévias,  aplicaççes  de  recomendaççes  por
parte da contratada;
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j) Deve  disponibilizar  recurso  via  teb,  site  do  próprio  fabricante
(informar url para comprovaçço), que permita verifcar a garantia
dos equipamentos através da inserçço do seu número de série;

k) A substituiçço de componentes ou peças decorrentes da garantia
nço gera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça
ou componente consertado ou substituído, fca automaticamente
garantido até o fnal do prazo de garantia do objeto;

Serviços de instalaçço
a) Desembalagem,  conferência,  testes  e  energizaçço  dos

equipamentos;
b) Instalaçço  fsica  em  rack  padrço  19”  disponibilizado  pela

CONTRATANTE;
c) Instalaçço de módulos,  cabos e transceivers  entregues com o

equipamento;
d) Confguraçço do gerenciamento dos equipamentos;
e) Confguraçço  dos  equipamentos  conforme recomendaççes  do

fabricante;
f) Atualizaçço de frmtare dos equipamentos;
g) Realizar  a  confguraçço  de  protocolo  de  camada  2  no

equipamento;
h) Confgurar  os  equipamentos  para  funcionamento  em  alta

disponibilidade,  com  múltiplos  caminhos  redundantes  aos
stitches core;

i) Confgurar as informaççes de endereço, máscara e gatetay de
protocolo de Internet fornecidas pela CONTRATANTE, conforme
apropriado;

j) Confgurar até 10 (dez) VLANs;
k) Ativaçço de portas e licenças;
l) Confgurar protocolos STP/RSTP;
m) Execuçço de testes de conectividade e alta disponibilidade entre

as rotas criadas;
n) Elaboraçço e entrega  de  documentaçço  detalhando  todos  os

passos   da   implementaçço   e   todas   as   confguraççes
realizadas  nos equipamentos de rede.

o) Atualizaçço  de  frmtare  dos  equipamentos  e  softares
recomendados.

p) A  instalaçço  dos  equipamentos  deverá  ocorrer  em  até
15(quinze) dias úteis a contar data da entrega dos equipamentos
na  sede  do  TCE/MA  conforme  item  4  –  PRAZO,  LOCAL  E
CONDIÇÕES DE ENTREGA.

6 Módulos  SFP+  10Gbase-SR  para  uplink  totalmente  iompatvel  iom  o
equipamento desirito no item 5 do Lote 01 -SWITCH ETHERNET DE 48
PORTAS 1000BASE-T COM UPLINKS 10GB

Transceptor Short Range(SR) com as seguintes especifcaççes mínimas:

40
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Geral 
1. Módulo de Transceptor SFP+ multi-modo LC;
2. Módulo de plug-in;

Rede
3. Comprimento de Onda Óptica 850nm;
4. Distancia Maxima de Transferencia300 metros;;
5. Protocolo de link de dados 10 GigE;
6. Taxa de Transferencia de Dados 10 Gbps;
7. Tecnologia de Conectividade com cabo;

Expansço / Conectividade
8. Interface 1x Ethernet 10GBase-SR.

Garantia
a) A garantia de funcionamento e suporte técnico do Hardtare será

pelo  período  de  60  (sessenta)  meses  do  fabricante,  quando
adquirido junto com o equipamento desirito no item 5 do Lote 01
-  SWITCH  ETHERNET  DE  48  PORTAS  1000BASE-T  COM UPLINKS
10GB, a  partir  da  data  da  emissço  da  nota,  sem  prejuízo  de
qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante ou
de  01(um)  ano  caso  seja  adquirido
separadamente/individualmente;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,
todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800)
ou e-mail para abertura de chamados de suporte técnico na Central
de Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e
duas) horas corridas, a partir do início do atendimento técnico, para
hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período
compreendido  entre  o  horário  de  comunicaçço  do  chamado  de
suporte  técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,
quando do Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os
dias, em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana);

g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;
i) Nço serço aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para

o  início  da  garantia  tais  como:  auditorias,  estudos ou  avaliaççes
técnicas  prévias,  aplicaççes  de  recomendaççes  por  parte  da
contratada;
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OBS: No intuito de otimizar a gestço e fscalizaçço do contrato e uniformizaçço do parque tecnológico do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhço, todos os itens descritos neste lote deverço pertencer a um
mesmo fabricante.

3.3 LOTE 02:

Item Espeiifiação Quantdade
7 CHASSI PARA INFRAESTRUTURA CONVERGENTE

Chassi
• Deve  ser  projetado  para  utilizaçço  em  rack,  padrço  19’’,  com  no
máximo 2Us de altura; 
• Sistema de refrigeraçço dotado de, no mínimo, 8 (oito) ventiladores
redundantes, suportando troca a quente (Hot-plug). 
• O Chassi deverá possuir suporte à módulos de processamento do tipo
lâmina gaveta ou lâmina cartucho. 
• O Chassi deverá suportar no mínimo: 4 (quatro) slots para módulos de
processamento com largura de ½ (meia largura) de RU (Rack Unit). Cada
módulo de processamento deverá ocupar apenas um dos slots. 
• Deverá  possuir,  no  mínimo,  duas  fontes  de  alimentaçço  internas  e
redundantes, sufcientes para suportar a confguraçço do equipamento em
caso de falha em uma das fontes. Deverá acompanhar todos os cabos de
força necessários, padrço C20-C19 de no mínimo de 2 metros. 

Comunicaçço
• Deverá  possuir  interfaces  de  rede  10Gbps  internas  sufcientes  para
atender uma confguraçço de 4 Portas 10G por modulo de cpu, pelo menos,
8 (oito) interfaces de rede externas de no mínimo 10GBase-X SFP+. Deverço
acompanhar os respectivos cabos para conexço. 
• Deverá  possuir,  no  mínimo,  2  (dois)  módulos  de  Stitch  de
comunicaççes redundantes;
• Os  módulos  Stitch  de  comunicaççes  ofertados  deverço  possuir
suporte a pelo menos 60.000 endereços MAC; possuir fabric stitch de no
mínimo 240Gbps e uma taxa de encaminhamento de no mínimo 170Mpps;
• Cada módulo deverá possuir suporte aos protocolos e padrçes: 802.1p,
802.1Q, 802.1ab, 802.3x, 802.3ad, 802.3ae; 
• Os  módulos  de  comunicaçço  deverço  possuir  suporte  nativo  ao
protocolo FCoE, FIP Snooping Bridge, FCoEfortarding; 
• Os módulos de stitch deverço ser totalmente compatveis e integrados
ao equipamento;
• Apresentar marca e modelo dos módulos de stitch de comunicaçço
ethernet 10G do chassi na proposta. 

Gerenciamento
• Todos  os  componentes/módulos  instalados  no  chassi  deverço,
obrigatoriamente, ser gerenciados através de uma única interface, através
de plataforma de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento,
com as seguintes características técnicas mínimas:

02
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• A plataforma de gerenciamento deverá ser acessível através de console
Web, com suporte aos navegadores Internet Explorer e/ou Google Chrome
e/ou Firefox;
• O Acesso a ferramenta de gerenciamento deverá ser realizada através
de porta dedicada RJ45, localizada no Chassi;
• A ferramenta de gerenciamento deverá promover uma visço completa
do ambiente computacional, sendo possível identifcar facilmente através
de alertas pré-defnidos ou confguráveis caso haja algum problema com o
equipamento;
• Deverá possuir interface gráfca onde apresente visivelmente todos os
módulos  de  processamentos,  Fontes  de  alimentaçço,  módulos  de
comunicaçço, ventiladores e Storages (quando aplicável);
• O Administrador deverá ser capaz de operar todas as modifcaççes e
confguraççes necessárias no seu ambiente através dessa ferramenta, no
que tange as confguraççes de rede (Endereços IP, Mascaras de Sub-rede,
Gatetays, vLANs, protocolos, segurança);
• O administrador deverá ser capaz de ligar ou desligar os Servidores de
forma remota através da ferramenta;
• A ferramenta  deverá  apresentar  valores  de  consumo energético do
equipamento;
• Todas as alteraççes, mudanças, erros ou quaisquer alertas iminentes
ao equipamento deverço ser registrados (logs),  sendo possível  realizar  a
extraçço (dotnload) desses logs para futuras análises técnicas;
• Deverá ser  possível  a  criaçço de pelo menos 8 (oito)  usuários  para
acesso ao Chassi, com direitos e privilégios confguráveis;
• Todas  as  atualizaççes  (updates)  deverço  ser  realizadas  por  esta
ferramenta, como por exemplo, Firmtares;
• O Administrador  deverá  ter  visibilidade da  versço  de BIOS de  cada
módulo conectado;
• Deverá  ser  possível  visualizar  o  Status  de  todos  os  ventiladores
presentes  no  Chassi,  contendo informaççes  sobre  seu  status.  O  mesmo
recurso deverá estar presente para as fontes de alimentaçço do Chassi;

Garantia e Suporte Técnico
a) A garantia de funcionamento e suporte técnico do Hardtare será
pelo  período de  60  (sessenta)  meses  do  fabricante,  a  partir  da  data  da
emissço da nota, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional;
b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,
todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;
c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800)
ou  e-mail  para  abertura  de chamados de  suporte  técnico na  Central  de
Atendimento do fabricante ou fornecedor;
d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e
duas)  horas  corridas,  a  partir  do  início  do  atendimento  técnico,  para
hardtare;
e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período
compreendido  entre  o  horário  de  comunicaçço  do  chamado de  suporte
técnico feito pela Contratante e o término da soluçço, quando do Hardtare

Processo nº 8494/2018TCE/MA                Pregão Eletrônico nº 018/2018 – COLIC-TCE/MA
38

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. nº_____________
Proc nº 8494/2018
Rubrica___________



 

estiver em condiççes normais de operaçço;
f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os
dias,  em regime de  24 x  7  (vinte  e  quatro  horas  por  dia,  sete  dias  por
semana);
g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o
CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;

i) Nço serço aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para
o início da garantia, tais como: auditorias, estudos ou avaliaççes técnicas
prévias, aplicaççes de recomendaççes por parte da contratada, etc;

j) Deve  disponibilizar  recurso  via  teb,  site  do  próprio  fabricante
(informar  url  para  comprovaçço),  que  permita  verifcar  a  garantia  dos
equipamentos através da inserçço do seu número de série;

k) Oferecer  serviço  e  ferramentas  de  diagnóstico e  troubleshooting
remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao
sistema do usuário através de uma conexço de Internet segura para agilizar
e melhorar o processo de soluçço de problemas;

l) A substituiçço de componentes ou peças decorrentes da garantia
nço  gera  quaisquer  ônus  para  a  contratante.  Toda  e  qualquer  peça  ou
componente  consertado ou  substituído,  fca  automaticamente  garantido
até o fnal do prazo de garantia do objeto;

m) Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em
caso  de  falha  de  componentes,  diretamente  com  o  fabricante  do
equipamento;

Serviços de instalaçço
a) Desembalagem, conferência, testes e energizaçço dos equipamentos;
b) Instalaçço  fsica  em  rack  padrço  19”  disponibilizado  pela

CONTRATANTE;
c) Instalaçço  de  módulos,  cabos  e  transceivers  entregues  com  o

equipamento;
d) Confguraçço do gerenciamento dos equipamentos;
e) Confguraçço  dos  equipamentos  conforme  recomendaççes  do

fabricante;
f) Confgurar  os  equipamentos  para  funcionamento  em  alta

disponibilidade,  com múltiplos caminhos redundantes aos stitches
core;

g) Confgurar  as  informaççes  de  endereço,  máscara  e  gatetay  de
protocolo  de  Internet  fornecidas  pela  CONTRATANTE,  conforme
apropriado;

h) Ativaçço de portas e licenças;
i) Execuçço de testes de conectividade e alta disponibilidade entre as

rotas criadas;
j) Elaboraçço e entrega de documentaçço detalhando todos os  passos

da  implementaçço  e   todas   as   confguraççes   realizadas   nos
equipamentos de rede.

k) Atualizaçço  de  frmtare  dos  equipamentos  e  softares
recomendados;
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l)  A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer  em até  15(quinze)
dias úteis  a contar data da entrega dos equipamentos na sede do
TCE/MA  conforme  item  4  –  PRAZO,  LOCAL  E  CONDIÇÕES  DE
ENTREGA.

Repasse de conhecimento 

a) Repasse  de  conhecimento  avançado  abrangendo  confguraçço,
segurança,  disponibilidade  e  melhores  práticas  na  operaçço  dos
equipamentos e softares adquiridos;

b) O  repasse  de  conhecimento  deverá  ser  realizado  nas  seguintes
condiççes:

c) Nas dependências do CONTRATANTE, em data e horários previamente
acordados entre as partes;

d) Ministrado  no  período  mínimo  de  16  horas,  incluindo  teoria  e
laboratórios;

e) O repasse deverá ser feito para até 08 participantes;
f) Deve-se  considerar,  para  efeitos  de  treinamento,  no  mínimo,  os

seguintes componentes da soluçço: 
g) Confguraçço, operaçço e gerenciamento dos equipamentos;
h) Confguraçço e operaçço do softare de armazenamento defnido por

softare; 
i) Confguraçço e operaçço do ambiente de gestço centralizada;
j) Procedimentos de recuperaçço, com retirada e inserçço de novos nós à

soluçço;
k) A ementa do repasse deverá ser proposta pela CONTRATADA e enviada

com antecedência ao início do repasse;
l) A  ementa  citada  no  subitem  anterior  deverá  ser  aceita  pela

CONTRATANTE, podendo ela também sugerir inclusço ou exclusço de
algum tópico;

m) Havendo  necessidade  deverço  ser  utilizados  equipamentos  similares
aos  adquiridos.  Sendo  possível  poderço  ser  utilizados  os  próprios
equipamentos adquiridos;

n) Deverá ser realizado por profssional certifcado na soluçço adquirida e
que  tenha  qualifcaçço  técnica  necessária  quanto  à  instalaçço,
confguraçço e gerenciamento da soluçço adquirida.

o) A qualidade do repasse será avaliada pelos participantes ao fnal de sua
realizaçço  e,  caso  sua  qualidade  seja  considerada  insufciente,  a
CONTRATADA  deverá  reformular  sua  metodologia  e  providenciar
realizaçço de nova turma, até o alcance dos objetivos do repasse, sem
ônus adicional para a CONTRATANTE.

p) O treinamento deverá ser realizado em até 10(dez) dias úteis após a
instalaçço dos equipamentos.

8 MÓDULOS/LÂMINAS - SERVIDORES CONVERGENTES 

Características Mínimas:
• Ser compatvel com o chassi/enclosure para lâminas e os stitches de

08

Processo nº 8494/2018TCE/MA                Pregão Eletrônico nº 018/2018 – COLIC-TCE/MA
40

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. nº_____________
Proc nº 8494/2018
Rubrica___________



 

comunicaçço,  ofertados  conforme item  7,  do  Lote  02 -  CHASSI  PARA
INFRAESTRUTURA CONVERGENTE;
• Tipo  de servidor:  Servidor  tipo Dual  processado de  arquitetura  x86
com 2 processadores com no mínimo 18 cores por processador fsico;
• Gabinete  modular  tipo  Lâmina,  compatvel  com  o  Enclosure/Chassi
ofertado, devendo ser do mesmo fabricante;
• A alimentaçço elétrica e a ventilaçço devem ser providas pelo chassi;
• Possuir, no mínimo, 02 (duas) baias frontais para disco rígido de 2.5
polegadas, hot pluggable.

Processador
• O servidor deverá ser fornecido com 02 processadores com tecnologia
18 Cores, originalmente projetado para servidores com no mínimo 2,3 ghz;
• Padrço de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à
extensço 64 bits, com tecnologia de fabricaçço de 14 nanômetros;
• A Memória cache L2 e/ou L3 deverço estar integrados ao processador
com no mínimo 45 MB de cache;
• Capacidade de operar com memória de 2400 MHz de frequência, sem
a perda da frequência informada;
• A velocidade do barramento de comunicaçço do processador com o
restante do sistema deverá ser de no mínimo de 9 GT/s (Gigatranfers por
segundo);
• O  processador  deve  possuir  instruççes  AVX  e  extensçes  de
virtualizaçço;
• O processador deve implementar mecanismos de reduçço de consumo
de energia compatvel com o padrço ACPI v.2.0 e controle automático para
evitar superaquecimento que possa danifcá-lo.

Desempenho
• O processador ofertado deverá ter índice SPECINT RATE2006 (BASE)
auditado  de  no  mínimo  1400  para  2  processadores.  Os  índices
SPECINT_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serço validados junto
ao site da Internet http://ttt.spec.org/ Standard
• Performance  Evaluation  Corporation.  Nço  serço  aceitas  estimativas
para  modelos/família  de  processadores  nço  auditados  pelo  SPEC,
resultados obtidos com a utilizaçço de servidores em cluster, bem como
estimativas em resultados inferiores ao mínimo especifcado;
• Nço  será  aceito  modelo  de  lâmina  nço  auditada  pelo  Standard
Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2011.

Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (chipset)
• O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicaçço
com o processador de no mínimo de 9 GT/s;
• Controladora  de  memória  com  suporte  a  DDR4  de  no  mínimo
2400MHz, oferecendo no mínimo 4 canais de memória;
• Controladora  de memória  (no chipset  ou integrada ao processador)
deverá  suportar  no  mínimo  memória  RAM  do  tipo  DDR-4  RDIMM  com
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frequência igual ou superior a 2400MHz;
• No caso de falha de qualquer um dos processadores, o servidor deverá
executar automaticamente reinicializaçço, sem necessidade de intervençço
manual;
• Deverá  implementar  mecanismos de reduçço de consumo de1enria
compatvel com o padrço ACPI versço 2.0;
• Placa  mçe  da  mesma  marca  do  fabricante  do  equipamento,
desenvolvida especifcamente para o modelo ofertado. Nço serço aceitas
placas de livre comercializaçço no mercado.

BIOS
• BIOS desenvolvida  pelo mesmo fabricante  do equipamento ou  este
fabricante deve ter direitos copyright sobre esta BIOS, comprovado através
de atestado. Nço será aceito equipamentos com BIOS em regime de OEM
ou customizaççes;
• A BIOS deve possuir a informaçço do número de série do equipamento
e um campo editável que permita inserçço de identifcaçço customizada
(AssetTag).  Ambas  informaççes  devem  ser  passiveis  de  consulta  via
softare de gerenciamento;
• Deverá  possuir  chip  de  segurança  TPM (Trusted  Plataform Module)
compatvel com a norma TPM Specifcation Version 1.2 especifcada pelo
TCG (Trusted Computing Group).

Interface de Rede 10 Gbit
• Ser compatvel com a lâmina e com o stitch ofertado;
• Possuir no mínimo 4 (quatro) portas padrço Ethernet 10GBase-X SFP+;
• Suportar taxa de transferência de 1OGbps por porta;
• Suporte Iscsi remote boot, FCoE boot from SAN;
• Suporte RSS e MSI-X;
• Checksum Ofoad para Tx/Rx IP, TCP e UDP;
• TCP segmentation/large send of load e DCB;
• Compatibilidade  com  as  especifcaççes  Ethernet  IEEE:  802.3ae,
802.lQaz, 802.3x, 802.lQbb;
• Suporte para Jumbo frame 9000 bytes;
• Stitch  Independent  Partitioning  (NPAR)  e  Virtual  Extensible  LAN
(VXLAN) packett ask of loads.

Controladora de Vídeo
• 01 (uma) controladora de vídeo por servidor;
• Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 16 MBytes;
• Resoluçço gráfca de 1280 x 1024.

Controladora de Disco Rígido (RAID)
• 1 (uma)Controladora com tecnologia SAS;
• Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 6
Gb/s;
• Possuir pelo menos suporte para 2 (dois) discos SAS;
• Memória cache de no mínimo 2GB (dois Gigabytes);
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• Suporte a RAID 0, 1, 5, 6 e 10 por hardtare;
• Deverá  possuir  softare  de  confguraçço  de  array  que  permita  o
diagnóstico do Array de discos;
• A  controladora  deverá  possuir  integraçço  com  o  softare  de
gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência
de falha dos discos.

Armazenamento
• 2 (dois) Disco rígido padrço SSD de no mínimo 480GB (Quatrocentos e
OitentaGigabytes) hot-pluggable de 2.5 polegadas;
• Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor AnalysisReport Test) ou
equivalente incorporado;
• 2(duas) unidades de armazenamento removível de no mínimo 32Gb
cada,  padrço  SD  ou  SSD,  exclusivo  para  instalaçço  do  hipervisor  de
virtualizaçço.

Unidade de Leitura DVD ROM
• Deverá permitir acesso a DVD externo ou virtual.

Memória RAM
• Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com)
com tecnologia  de correçço ECC (Errar  CorrectingCode)  e  velocidade de
2400MHz;
• Possuir  512  GB  (quinhentos  e  doze  gigabytes)  de  memória  RAM
instalada em pentes de no mínimo 64GB (Sessenta e QuatroGigabytes);
• Suportar expansço de memória RAM para no mínimo1500 GB (Hum
mil e quinhentos Gigabytes).

Compatibilidades
• O  servidor  ofertado  deve  estar  certifcado  no  HCL  (Hardtare
Compatibility List) da Microsof para o sistema operacional Windots Server
2012  ou  superior  a  ser  comprovado  através  do  link
http://ttt.tindotsservercatalog.com;
• O  servidor  ofertado  deve  estar  certifcado  no  HCL  (Hardtare
Compatibility List) da RedHat para o sistema operacional RedHat Enterprise
Linux 6 ou superior a ser comprovado através do site da RedHat;
• O servidor ofertado deverá estar certifcado no HCL da VMWare para o
softare de virtualizaçço VMtare vSphere 6 a ser comprovado através do
site da VMWare;
Gerenciamento e Inventário
• Cada  servidor  Lâmina  deve  possuir  controladora  de  gerenciamento
integrada que possibilite o gerenciamento "out-of-band" de forma conjunta
com  o  módulo  de  gerenciamento  do  Enclosure,  provendo  uma  soluçço
centralizada de gerenciamento do hardtare;
• Softare  de  gerenciamento  do  mesmo fabricante  do  equipamento,
com os seguintes recursos:
• Permitir  o  gerenciamento  centralizado  e  individual  de  todos  os
servidores ofertados através de interface WEB;
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• Realizar  inventário  de  hardtare,  BIOS  e  frmtare  e  possibilitar  a
geraçço de relatórios customizados;
• Suportar  update  de  BIOS  e  Firmtare,  podendo  ser  executado  em
grupos de servidores ou individualmente;
• Emitir alertas de falha de hardtare e permitir a criaçço de fltros de
alertas isolados e notifcaçço por e-mail.

Certifcados para as Lâminas
• Deve ser entregue certifcaçço comprovando que:
24 O  fabricante  deve  estar  enquadrado,  no  mínimo,  na  categoria
"Leadership"  ou  "Board"  do  Consórcio  DMTF  (Distributed  Management
Task  Force),  confrmada  via  consulta  ao  site
http://ttt.dmt.org/about/list;
25 O fabricante deve possuir certifcaçço ISO 9001.

Acessórios
• Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e
cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.
• Deverço ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência
contendo todas as informaççes sobre os produtos com as instruççes para
instalaçço, confguraçço, operaçço e administraçço.

Sistema Operacional
• Deverá  ser  fornecido  com  sistema  operacional  VMtare  vSphere

Standard 6 ou superior, com 5 anos de assinatura. Cada licença deverá
contemplar no mínimo 1 (uma) licença para cada CPU da lâmina.

Garantia e Suporte Técnico
a) A garantia de funcionamento e suporte técnico do Hardtare será pelo

período  de  60  (sessenta)  meses  do  fabricante,  a  partir  da  data  da
emissço  da  nota,  sem  prejuízo  de  qualquer  política  de  garantia
adicional;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral, todos
os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) ou e-
mail  para  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  na  Central  de
Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para  a  soluçço  do  problema será  de  72(setenta  e
duas) horas  corridas,  a  partir  do início do atendimento técnico,  para
hardtare;

e) Considera-se prazo para soluçço do problema o período compreendido
entre o horário de comunicaçço do chamado de suporte técnico feito
pela Contratante e o término da soluçço, quando do Hardtare estiver
em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os dias,
em  regime  de  24  x  7  (vinte  e  quatro  horas  por  dia,  sete  dias  por
semana);
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g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.
h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;
i) Nço serço aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o

início da garantia, tais como: auditorias, estudos ou avaliaççes técnicas
prévias, aplicaççes de recomendaççes por parte da contratada;

j) Deve disponibilizar recurso via teb, site do próprio fabricante (informar
url  para  comprovaçço),  que  permita  verifcar  a  garantia  dos
equipamentos através da inserçço do seu número de série;

k) Oferecer  serviço  e  ferramentas  de  diagnóstico  e  troubleshooting
remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente
ao sistema do usuário através de uma conexço de Internet segura para
agilizar e melhorar o processo de soluçço de problemas;

l) A substituiçço de componentes ou peças decorrentes da garantia nço
gera  quaisquer  ônus  para  a  contratante.  Toda  e  qualquer  peça  ou
componente consertado ou substituído, fca automaticamente garantido
até o fnal do prazo de garantia do objeto;

m) Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso
de  falha  de  componentes,  diretamente  com  o  fabricante  do
equipamento;

Serviços de instalaçço

a) Desembalagem, conferência, testes e energizaçço dos equipamentos;
b) Instalaçço  fsica  em  rack  padrço  19”  disponibilizado  pela

CONTRATANTE;
c) Instalaçço  de  módulos,  cabos  e  transceivers  entregues  com  o

equipamento;
d) Confguraçço do gerenciamento dos equipamentos;
e) Confguraçço  dos  equipamentos  conforme  recomendaççes  do

fabricante;
f) Confgurar  os  equipamentos  para  funcionamento  em  alta

disponibilidade,  com múltiplos  caminhos  redundantes  aos  stitches
core;

g) Confgurar  as  informaççes  de  endereço,  máscara  e  gatetay  de
protocolo  de  Internet  fornecidas  pela  CONTRATANTE,  conforme
apropriado;

h) Ativaçço de portas e licenças;
i) Execuçço de testes de conectividade e alta disponibilidade entre as

rotas criadas;
j) Elaboraçço  e  entrega  de  documentaçço  detalhando  todos  os

passos  da  implementaçço  e  todas  as  confguraççes  realizadas  nos
equipamentos de rede. 

k) Atualizaçço  de  frmtare  dos  equipamentos  e  softares
recomendados;

l) A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer em até 15(quinze) dias
úteis a contar data da entrega dos equipamentos na sede do TCE/MA
conforme item 4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.
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OBS: No intuito de otimizar a gestço e fscalizaçço do contrato e uniformizaçço do parque tecnológico do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhço, todos os itens descritos neste lote deverço pertencer a um
mesmo fabricante.

3.4 ITEM 09:

ITEM 

09

DESCRIÇÃO

RACK PARA SERVIDORES 

Rack de Servidores de 42U com KMM de 17” e KVM para 16 hosts com

PDUs

Caraiterístias:

1. Largura padrço de 19" com altura de 42U;

2. Dimensçes mínimas: 60 cm x 100 cm x 190 cm;

3. Bandejas  e/ou  elementos  de  fxaçço  para  suportar  o  peso  dos

equipamentos;

4. Elementos de fxaçço para organizaçço de cabos;

5. Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento

e  ainda  possam  ser  reguláveis  de  maneira  a  compensar  eventuais

desníveis no piso;

6. Porta  frontal  que  permita  ser  trancada  evitando  o  acesso  nço

autorizado aos equipamentos;

7. Possuir unidades de distribuiçço de energia (régua ou PDU) com

potência sufciente para alimentar no mínimo 18 equipamentos instalados

no  padrço  de  2U,  com  distância  sufciente  entre  elas  para  que  todas

possam ser usadas simultaneamente, com as seguintes características:

7.1 Suportar montagem 0U no Rack;

7.2 Suportar corrente mínima de 16 Amperes;

7.3  Cada  PDU/régua  deve  possuir  de  fábrica  20  tomadas  IEC  C13  e  4

tomadas IEC C19 de saída;

7.4 Nço serço aceitos adaptadores/adaptaççes para as tomadas de saída;

7.5 Cada PDU/régua deverá possuir de fábrica, tomadas de entrada NEMA

L6-30P ou L6-20P;

8. O  rack  deverá  ser  entregue  com  unidades  de  distribuiçço  de

QUANTIDADE
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energia e cabos de energia sufcientes para no mínimo 18 equipamentos

instalados no padrço de 2U com fontes redundantes;

9. O rack deverá possuir  Console de Gerenciamento de Servidores

(KMM), com as seguintes características mínimas:

9.1. Altura máxima de 1U;

9.2. Instalada em bandeja retrátil;

9.3. 1 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 19";

9.4. 1 (um) teclado padrço ABNT, US ou spacesaver;

9.5. 1 (um) mouse integrado ao teclado;

10. A console  (KMM) será  compartilhada entre todos os  servidores

instalados no rack, através de dispositivo(s) comutador apropriado (KVM),

que deverá ser fornecido com a soluçço e terá as seguintes características:

10.1. Compatvel com os servidores, o console e o rack ofertado;

10.2. Dispositivo  comutador  capaz  de  interligar,  no  mínimo,  16

(dezesseis) servidores;

10.3. Permite  controlar  e  visualizar  a  tela  do  servidor,  inclusive  o

startup/POST, remotamente através da rede (KVM over IP);

10.4. Permite  um  usuário  local  e  dois  remotos  (com  controle  por

senha);

10.5. Suporte a montagem 1U ou 0U do KVM no Rack;

11. Dispositivo comutador deve ser entregue com todos os cabos e

softares  necessários  ao  seu  funcionamento  e  interligaçço  com  16

servidores.

12. Porta dianteira Perfurada;

13. O rack deverá vir com o sistema próprio de exaustço/ventilaçço

completo;

14. Acompanhando  todos  os  cabos  de  alimentaçço  elétrica  e  de

transferência de dados e demais acessórios necessários à sua interconexço

e interoperaçço;

15. Rack,PDUs,  KVM  e  KMM  devem  ser  fornecidos  pelo  mesmo

fabricante com garantia de 60 (sessenta) meses do fabricante, a partir do

recebimento defnitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política
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de garantia adicional;

16. O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,

todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis-MA;

17. A Licitante deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) ou

e-mail  para  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  na  Central  de

Atendimento do fabricante ou fornecedor;

18. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de

06  (seis)  horas  corridas,  contado  a  partir  do  momento  em  que  for

formalizado o chamado técnico;

19. O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72 (setenta

e duas horas) horas corridas, a partir do início do atendimento técnico;

20. Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período

compreendido entre o horário de comunicaçço do chamado de suporte

técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,  quando  do

Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

21. Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os

dias, em regime de 24 x 7 (vinte e quatro por dias, sete dias por semana),

ininterruptamente.

22. O suporte deverá ser prestado em língua portuguesa.

Serviços de instalaçço

a) Desembalagem,  conferência,  testes  e  energizaçço  dos
equipamentos;

b) Instalaçço  fsica  das  PDU´S,  Exaustores,  Bandejas  e  demais
equipamentos e acessórios entregues com o rack;

c) Confguraçço do gerenciamento dos equipamentos;
d) Confguraçço  dos  equipamentos  conforme  recomendaççes  do

fabricante;
e) Ativaçço de portas e licenças, se necessários;
f) A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer em até 15(quinze)

dias úteis a contar data da entrega dos equipamentos na sede do
TCE/MA  conforme  item  4  –  PRAZO,  LOCAL  E  CONDIÇÕES  DE
ENTREGA.
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3.5 Lote 03:
Item Espeiifiação Quantdade
10 NOBREAK SENOIDAL ONLINE DE 10 KVA - MONOFÁSICO

Capaiidade de Gereniiamento

1. Possibilita  o  gerenciamento  centralizado  via  softare  do

fabricante;

2. Possibilita  a  customizaçço  das  capacidades  do  No-Break  com

placas de gerenciamento;

3. Deverá possuir Indicadores visuais do status do LED e de energia;

4. Permite  o  gerenciamento  do  no-break  através  de  uma  porta

Ethernet;

5. Deverá  fornecer  gerenciamento de energia  remota do no-break

através da rede;

Disponibilidade

6. Permite a reinicializaçço automática de cargas após desligamento

do  No-Break,  ligando  automaticamente  os  equipamentos  conectados

quando do retorno da energia elétrica;

7. Possibilita  a  troca  a  quente  da  bateria,  assegurando  uma

alimentaçço limpa e ininterrupta ao equipamento enquanto as baterias

estço sendo substituídas;

8. Possuir  Bypass  automático  que  proporcione  energia  às  cargas

conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha;

Manutençço

9. Possuir sistema de Auto-teste automático, assegurando a detecçço

antecipada de que a bateria precisa ser substituída;

10. Deverá emitir alerta quando uma bateria estiver desconectada ou

nço disponível para fornecer energia de emergência;

11. Oferecer  notifcaççes  via  alarmes  sonoros  sobre  mudanças  das

condiççes de energia do no-break e da energia da linha;

12. Deverá  fornecer  análise  de  falhas  com  alerta  antecipado,
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assegurando uma substituiçço pró-ativa de componentes.

Permitir que um usuário qualifcado execute atualizaççes e substituiççes

das baterias, reduzindo assim o tempo médio de reparaçço;

Adaptabilidade

13. Permitir a adiçço de Baterias externas plug and play, assegurando

energia  limpa  e  ininterrupta  para  as  cargas  ao  adicionar  tempo  de

operaçço adicional ao No-Break.

14. Permitir  a  instalaçço  de  releases  de  manutençço  de  Firmtare

remotamente utilizando FTP.

Proteçço

15. Deverá  fornecer  energia  temporária  de  emergência  mesmo

quando nço houver energia elétrica (partida a frio).

Espeiifiações mínimas: 

16. Topologia: Dupla Conversço Online; 

18. Tensço de entrada: 230V; 

19. Tensço de saída: 230V; 

20. Frequência: 50/60Hz; 

21. Potência: mínimo 10KVA; 

22. Possuir no mínimo 7(sete) saidas elétricas sendo: 1x Barramento

(Hard Wire 3-tire Fase , Neutro e Terra) + 4x NEMA L6-20R +  2x NEMA L6-

30R

23. Possuir entrada elétrica monofásica em barramento (Hard Wire 3-

tire Fase , Neutro e Terra); 

24. Deve possuir funçço EPO (desligamento de emergência); 

25. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 

26. Deve possuir sinalizaçço sonora de condiçço de carga da bateria; 

27. Deve  possibilitar  a  ligaçço  do  no-break  na  ausência  de  rede

elétrica, usando a energia das baterias; 

28. Deve  possuir  gerenciador  de  baterias,  informando  quando  as

baterias devem ser substituídas; 
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Garantia e Suporte Técnico

a) A garantia  de  funcionamento  e  suporte  técnico  do  Hardtare  será

pelo período de 36 (trinta e seis) meses do fabricante, a partir da emissço

da nota fscal para recebimento defnitivo do equipamento, sem prejuízo

de qualquer política de garantia adicional;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,

todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) ou

e-mail  para  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  na  Central  de

Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e

duas)  horas  corridas,  a  partir  do  início  do  atendimento  técnico,  para

hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período

compreendido entre o horário de comunicaçço do chamado de suporte

técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,  quando  do

Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os dias,

em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana);

O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.

Serviços de instalação

a) Deverço  ser  executados  serviços  de  instalaçço,  confguraçço  e

integraçço  dos  diversos  produtos  instalados  conforme  características  a

seguir:

b) Desembalagem do equipamento, inspeçço do mesmo para verifcar

danos  e  instalaçço  de  acordo  com  as  especifcaççes  do  produto  (o

equipamento será incluído em um rack). 

c) Instalaçço dos demais acessórios da soluçço;

d) Instalaçço  de  opcionais  internos  de  hardtare  adquiridos  com  o

sistema;
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e) Montagem fsica do equipamento no item 12 do Lote 3 - Raik de 19´

iom 42U´s;

f) Conexço fsica do equipamento a uma LAN e confguraçço lógica de

forma  que  sejam  verifcadas  as  funcionalidades  do(s)  softare(s)  de

gerenciamento do mesmo;

g) Poter-on self tests (POSTs) específcos para o equipamento que

está sendo instalado;

h)  A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer em até 15(quinze)

dias úteis a contar data da entrega dos equipamentos na sede do TCE/MA

conforme item 4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

    
11 Banio de Baterias Externa 

Módulo de Bateria p/ Nobreaks de 10kVA 

Disponibilidade

1. Possibilita  a  troca  a  quente  da  bateria,  assegurando  uma

alimentaçço limpa e ininterrupta ao equipamento enquanto as baterias

estço sendo substituídas;

Baterias & Tempo de Operação

2. Deve  possuir  tipo  de  bateria  selada  Chumbo-Acido  livre  de

manutençço e a prova de vazamento;

3. Possuir Montagem de Bateria tipo pilha de bateria Stand Alone;

4. As baterias devem ter vida útil esperada de no mínimo 3 anos do

fabricante;

5. Possuir no mínimo duas quantidades de RBC;

6. Capacidade mínima VA/hora da Bateria de 1920;

Manutenção

7. Permitir  que  um  usuário  qualifcado  execute  atualizaççes  e

substituiççes das baterias, reduzindo assim o tempo médio de reparaçço;

8.   Deverá vir acompanhado de Trilhos e demais acessórios necessários

para a montagem em rack de 19”;

9.   O  banco  de  baterias  deverá  ser  totalmente  compatvel  com  o

equipamento especifcado no  item 10 do Lote 3 - NOBREAK SENOIDAL
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ONLINE DE 10 KVA – MONOFÁSICO;

10.   Deverá suportar o funcionamento em temperatura ambiente: 0 – 40°

C e umidade entre 0 – 95%;

11.  O  equipamento  deverá  possuir  as  seguintes

certifcaççes/conformidades: FCC (Federal Communications Commission) e

UL;

Garantia e Suporte Técnico

a) A garantia de funcionamento e  suporte  técnico do Hardtare será

pelo período de 36 (trinta e seis) meses do fabricante, a partir da emissço

da nota fscal para recebimento defnitivo do equipamento, sem prejuízo

de qualquer política de garantia adicional;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,

todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) ou

e-mail  para  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  na  Central  de

Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e

duas)  horas  corridas,  a  partir  do  início  do  atendimento  técnico,  para

hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período

compreendido entre o horário de comunicaçço do chamado de suporte

técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,  quando  do

Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) Os serviços de manutençço e reparos serço executados todos os dias,

em regime de 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana);

g) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.

h) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;

i) Nço serço aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o

início da garantia,  tais  como: auditorias,  estudos ou avaliaççes técnicas

prévias, aplicaççes de recomendaççes por parte da contratada;

j) Deve  disponibilizar  recurso  via  teb,  site  do  próprio  fabricante
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(informar  url  para  comprovaçço),  que  permita  verifcar  a  garantia  dos

equipamentos através da inserçço do seu número de série;

k) A substituiçço de componentes ou peças decorrentes da garantia nço

gera  quaisquer  ônus  para  a  contratante.  Toda  e  qualquer  peça  ou

componente consertado ou substituído, fca automaticamente garantido

até o fnal do prazo de garantia do objeto;

Serviços de instalação

a) Deverço  ser  executados  serviços  de  instalaçço,  confguraçço  e

integraçço  dos  diversos  produtos  instalados  conforme  características  a

seguir:

b) Desembalagem do equipamento, inspeçço do mesmo para verifcar

danos  e  instalaçço  de  acordo  com  as  especifcaççes  do  produto  (o

equipamento será incluído em um rack, se fzer parte de um sistema deste

tipo). 

c) Instalaçço dos demais acessórios da soluçço;

d) Instalaçço  de  opcionais  internos  de  hardtare  adquiridos  com  o

sistema;

e) Montagem fsica do equipamento no item 12 do Lote 3 - Raik de 19´

iom 42U´s;

f) Conexço fsica e confguraçço da bateria ao equipamento descrito no

item  10  do  Lote  3  -  NOBREAK SENOIDAL  ONLINE  DE  10  KVA  –

MONOFÁSICO  e demais testes de funcionamento do conjunto em pleno

funcionamento;

g) Poter-on self tests (POSTs) específcos para o equipamento que está

sendo instalado;

h)  A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer em até 15(quinze)

dias úteis a contar data da entrega dos equipamentos na sede do TCE/MA

conforme item 4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.
12 RACK DE 19´ COM 42U

1. Bandejas  e/ou  elementos  de  fxaçço  para  suportar  o  peso  dos

equipamentos;

2. Elementos de fxaçço para organizaçço de cabos;

01
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3. Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e

ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis

no piso;

4. Acompanhando todos  os  cabos  de  alimentaçço  elétrica  e  demais

acessórios necessários a sua interconexço e interoperaçço;

5. Deverá possuir as seguintes dimensçes:

6. Altura entre 1900mm  e 2000mm

7. Largura entre 550mm e 600mm

8. Profundidade entre 1000mm e 1100mm

9. Documentaçço de instalaçço/montagem

10. Deve possuir certifcaçço/conformidade: EIA – 310

11. Deve possuir porta dianteira Perfurada;

12. O  rack  deverá  vir  com  o  sistema  próprio  de  exaustço/ventilaçço

completo;

13. Acompanhando  todos  os  cabos  de  alimentaçço  elétrica  e  de

transferência de dados e demais acessórios necessários à sua interconexço

e interoperaçço;

Garanta e Suporte Téiniio

a) A garantia  de  funcionamento  e  suporte  técnico  do  Hardtare  será

pelo período de 36 (trinta e seis) meses, a partir da emissço da nota fscal

para recebimento defnitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer

política de garantia adicional oferecido pelo fabricante;

b) O atendimento para a assistência técnica será em horário integral,

todos os dias da semana, on-site, em Sço Luis;

c) A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) ou

e-mail  para  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  na  Central  de

Atendimento do fabricante ou fornecedor;

d) O tempo máximo para a soluçço do problema será de 72(setenta e

duas)  horas  corridas,  a  partir  do  início  do  atendimento  técnico,  para

hardtare;

e) Considera-se  prazo  para  soluçço  do  problema  o  período

compreendido entre o horário de comunicaçço do chamado de suporte
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técnico  feito  pela  Contratante  e  o  término  da  soluçço,  quando  do

Hardtare estiver em condiççes normais de operaçço;

f) O suporte técnico deverá ser prestado em língua portuguesa.

g) Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa;

h) Nço  serço  aceitos,  em  hipótese  alguma,  outros  condicionantes

para  o  início  da  garantia,  tais  como:  auditorias,  estudos  ou  avaliaççes

técnicas prévias, aplicaççes de recomendaççes por parte da contratada,

etc;

i) Deve  disponibilizar  recurso  via  teb,  site  do  próprio  fabricante

(informar  url  para  comprovaçço),  que  permita  verifcar  a  garantia  dos

equipamentos através da inserçço do seu número de série;

j) A substituiçço de componentes ou peças decorrentes da garantia

nço gera  quaisquer ônus para  a contratante.  Toda e  qualquer peça ou

componente consertado ou substituído, fca automaticamente garantido

até o fnal do prazo de garantia do objeto;

k) Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em

caso  de  falha  de  componentes,  diretamente  com  o  fabricante  do

equipamento;

Serviços de instalação

a) Deverço  ser  executados  serviços  de  instalaçço,  confguraçço  e

integraçço  dos  diversos  produtos  instalados  conforme  características  a

seguir:

b) Desembalagem do equipamento, inspeçço do mesmo para verifcar

danos e instalaçço de acordo com as especifcaççes do produto. Instalaçço

dos demais acessórios da soluçço;

c) Instalaçço  de  opcionais  internos  de  hardtare  adquiridos  com  o

sistema;

d) Montagem fsica do equipamento para que fque pronto para o

uso;

e) A instalaçço dos equipamentos deverá ocorrer em até 15(quinze)

dias úteis a contar data da entrega dos equipamentos na sede do TCE/MA
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conforme item 4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.
OBS: Os NO BREAK`s,  o Banco de Baterias e o  Rack deverço ser  do mesmo fornecedor para  evitar
problemas de compatibilidade e confito de competência ao dirimir questçes de ordem técnica;

3.6 ITEM 13:

ITEM

13

ESPECIFICAÇÃO

Aquisição de licença de Softare de Gerenciamento de Ambiente Virtual

VMtare  vCenter  Server  Standard  6  ou  superior  para  vSphere  6  (Por

instância) com 5 anos de assinatura produção(24x7)

Serviço de instalação, ionfguração e suporte téiniio

1. VMtare vCenter Server 6 Standard (Per Instance)

2.  A  instalaçço  fsica  e  lógica  deverá  ser  executada  por  técnicos  do

fabricante ou pela contratada certifcada.

2.1  A  instalaçço do(s)  produto(s)  deverá  ocorrer  em até  15(quinze)  dias

úteis a contar data da entrega dos mesmos na sede do TCE/MA conforme

item 4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

3.Deverá  ser  entregue  um  Plano  de  Instalaçço  e  Confguraçço

contemplando no mínimo:

4.Descriçço de todos os produtos a serem instalados.

5.Testes e demonstraççes das principais funcionalidades do softare.

7.Levantamento das aplicaççes atualmente em produçço: servidores fsicos

(10), virtuais(60), sistemas operacionais e equivalentes.

8.Conversço  das  máquinas  fsicas  em  virtuais  conforme  requisitos  do

ambiente de produçço do TCE/MA.

9.Criaçço  de  templates  pré-estabelecidos  para  provisionamento  ágil  de

todos os sistemas operacionais utilizados pelo TCE/MA.

10.Implementaçço  das  funcionalidades  de  HA  (alta  disponibilidade),

demonstraçço de  funcionalidade de  movimentaçço  de máquinas  virtuais

sem desligamento ou perda de comunicaçço.

11.Implementaçço  de  rotina  de  backup  para  todo  o  ambiente  virtual

apontando para appliance de backup específco.

12.Confguraçço de balanceamento de cargas automaticamente nos hosts

visando otimizar o consumo de energia e desativando os hosts durante os

QUANTIDADE

01
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períodos de carga mais baixa.

13.Confguraçço de alertas SNMP para envio de alertas de falhas para os

administradores do ambiente via e-mail.

14.Confguraçço  dos  perfs  de  administraçço  visando  adequaçço  das

permissçes e responsabilidades.

15.A  instalaçço  deverá  ocorrer  dentro  do  horário  comercial  e  em

conformidade com cronograma a ser fornecido pela contratada.

16.Ao  término  da  instalaçço,  o  responsável  pelo  serviço  deverá  emitir

relatório contendo toda as atividades realizadas.

17.Subscriçço/direito  de  atualizaçço  e  suporte  técnico  do  fabricante  do

softare válidos pelo período de 5 (cinco) anos.

18.Suporte  A  CONTRATADA  deverá  possuir  central  de  atendimento  com

abertura de chamados via 0800 pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, com

atendimento no regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias

por semana.

19. O suporte deverá ser prestado em língua portuguesa.

Repasse de ionheiimento

· Repasse  de  conhecimento  avançado  abrangendo  confguraçço,

segurança, disponibilidade e melhores práticas na operaçço dos softares

adquiridos;

· O  repasse  de  conhecimento  deverá  ser  realizado  nas  seguintes

condiççes:

· Nas  dependências  do  CONTRATANTE,  em  data  e  horários

previamente acordados entre as partes;

· Ministrado no período mínimo de 20(vinte) horas, incluindo teoria e

laboratórios;

· O repasse deverá ser feito para até 08(oito) participantes;

· Deve-se  considerar,  para  efeitos  de  treinamento,  no  mínimo,  os

seguintes componentes da soluçço: 

· Confguraçço, operaçço e gerenciamento dos softares;

· Confguraçço e operaçço do ambiente de gestço centralizada;

· Procedimentos  de  confguraçço  e  administraçço  do  stitch
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virtual(vstitch);

· Procedimentos de confguraçço e administraçço do Vsphere;

· Administraçço e confguraçço da proteçço dos servidores com os

recursos vMotion, DRS e HA;

· Usar o vCenter Server para monitorar o uso de recursos

· Usar o vCenter Server para aumentar a escalabilidade

· Usar o VMtare vCenter Update Manager para aplicar patches no

ESXi

· Usar  o  vCenter  Server  para  gerenciar  maior  disponibilidade  e

proteçço de dados

· A  ementa  do  repasse  deverá  ser  proposta  pela  CONTRATADA  e

enviada com antecedência ao início do repasse;

· A  ementa  citada  no  subitem  anterior  deverá  ser  aceita  pela

CONTRATANTE, podendo ela também sugerir inclusço ou exclusço de algum

tópico;

· Será  utilizado o  próprio  ambiente  do  TCE/MA para  execuçço do

repasse de conhecimento;

· Deverá  ser  realizado  por  profssional  certifcado  com

conhecimentos necessários para confguraçço e gerenciamento da soluçço

adquirida.

· A qualidade do repasse será avaliada pelos partcipantes ao fnal de

sua  realização  e,  caso  sua  qualidade  seja  considerada  insufciente,  a

CONTRATADA deverá reformular sua metodologia e providenciar realização

de nova turma, até o alcance dos objetvos do repasse, sem ônus adicional

para a CONTRATANTE.

 • O treinamento deverá ser  realizado em até 10(dez) dias úteis  após a

instalação do(s) sofware(s).

OBS: No intuito de otimizar a gestço e fscalizaçço do contrato e uniformizaçço do parque tecnológico do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhço, todos os itens descritos neste lote deverço pertencer a um
mesmo fabricante.

4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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4.1. Os objetos constantes deste Termo deverço ser entregues, quando solicitados, integralmente na
sede do Tribunal de Contas do Estado do Maranhço situado à Avenida Carlos Cunha, S/N, Calhau, CEP
65076-820, Sço Luís, Maranhço entre 08:00 e 14:00 de segunda a sexta, obedecendo os feriados locais,
em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho, por parte do
fornecedor. A instalaçço e confguraçço dos equipamentos e demais produtos e acessórios deverço ser
realizados em horário comercial das 08:00h às 18:00h.

5 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

5.1. Será responsável pelo recebimento provisório, o Sr. Josué de Sousa Lima, Comissço de Recebimento
de Material do TCE/MA, lotado no setor de Almoxarifado, endereço eletrônico:  jslima@tce.ma.gov.br,
telefone (98) 2016-6152;
5.2 Pelo recebimento defnitivo e fscalizaçço do contrato, o Sr.  Robson Nunes Gama, cargo Técnico
Estadual de Controle Externo, setor SUTEC, endereço eletrônico robson@tce.ma.gov.br,  telefone (98)
2016-6060.

6 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

A  CONTRATADA  deverá  encaminhar  expediente,  conforme  especifcado  no  edital,  solicitando  o
pagamento referente à prestaçço dos serviços para o endereço do Edifcio  Sede,  situado à Avenida
Carlos Cunha, S/N, Bairro Jaracati, Sço Luís-MA, acompanhado dos seguintes documentos:
• Nota Fiscal/Fatura emitida em nome da instituiçço, constando o valor mensal e os valores a
serem retidos referentes aos impostos e contribuiççes (IR,  INSS, ISS,  CSLL,  etc.),  se for o caso,  sem
emendas  ou  rasuras,  preenchida  corretamente,  em  compatibilidade  com  os  serviços  executados,
contendo:
a) Nome, Endereço e CNPJ do Tribunal de Contas do Estado do Maranhço (Av. Carlos Cunha, S/N –
Jaracati CEP: 65076-820, CNPJ: 06.989.347/0001 -95).
b) Nome, Inscriçço Estadual e CNPJ do Estabelecimento e Natureza da operaçço.
c) Data de emissço da nota fscal/fatura dentro do seu prazo de validade.
d) O número de controle da nota fscal.
e) Dados do serviço (discriminaçço exata do serviço executado).   
f) A discriminaçço dos equipamentos adquiridos e/ou serviços realizados.
g) Valor total da nota fscal/fatura.
h) Número do Processo no Tribunal de Contas do Estado do Maranhço.
• O  pagamento  será  realizado  mediante  a  apresentaçço  da  Certidço  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas – CNDT, FGTS, INSS, bem como às Certidçes Negativas de Débito, referentes às Fazendas
Federal, Estadual e Municipal;
• Verifcada a execuçço do serviço e/ou realizado os testes nos equipamentos, em conformidade
com as exigências contratuais, o fscal do contrato encaminhará o processo, com o devido atesto na nota
fscal, para pagamento.
• Antes do pagamento, ao receber da CONTRATADA a nota fscal/fatura, serço conferidos, ainda,
pela Contratante:
• Se o serviço executado ou equipamento adquirido, guarda conformidade com o estabelecido no
contrato;
• Se  as  certidçes  negativas  de  débito  perante  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,
Previdência Social  e  junto ao FGTS, bem como CND Trabalhista,  estço dentro do prazo de validade,
devendo  ser  exigidos  da  CONTRATADA  tais  documentos  quando  estiverem  com  prazo  de  validade
vencido;
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• Ao  verifcar  situaçço  de  descumprimento  contratual  ou  irregularidade  fscal,  a  Contratante
devolverá, por ofcio, a nota fscal à CONTRATADA, expondo os motivos da devoluçço, solicitando a sua
adequaçço às cláusulas contratuais e o prazo começará a correr após a nova apresentaçço da nota fscal.
• O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, em prazo nço superior a 30(trinta) dias
após  a  emissço  do  Aceite/Ateste  Defnitivo,  mediante  ordem  bancária  em  conta-corrente  por  ela
indicada, uma vez satisfeitas as condiççes estabelecidas no Edital.
• O pagamento, mediante a emissço de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenççes tributárias.
• A  nota  fscal/fatura  que  contiver  erro  será  devolvida  à  CONTRATADA  para  retifcaçço  e
reapresentaçço, iniciando a contagem dos prazos fxados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura corrigida.
• A  atualizaçço  fnanceira  é  admitida  nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento  pela
Administraçço, desde que a CONTRATADA nço tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida
desde  a  data  limite  fxada  no  contrato  para  o  pagamento  até  a  data  correspondente  ao  efetivo
pagamento da parcela.

7 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigaççes dentro
das normas e condiççes deste processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  o  material  entregue  em  desacordo  com  as  especifcaççes  e
obrigaççes assumidas pelo fornecedor;

c) Atestar  a  nota  fscal,  estando todos  os  itens  em perfeito  estado e  em conformidade com as
especifcaççes técnicas e fscalizar o contrato, se o caso, à luz das especifcaççes técnicas, por
intermédio de servidor designado da Coordenadoria de Tecnologia da Informaçço – SUTEC  –
TCE/MA.

d) Efetuar o pagamento nas condiççes pactuadas.

8              – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigaççes 
assumidas, sem qualquer ônus ao TCE/MA;

b. Substituir todo e qualquer item que chegar danifcado;
c. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçço ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo até a entrega do material no Almoxarifado, incluindo as entregas feitas por 
transportadoras;

d. Responsabilizar-se pelo fel cumprimento da venda deste material;
e. Entregar os itens em perfeito estado e de acordo com as especifcaççes técnicas, no prazo e local 

estabelecidos na seçço 4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA;
f. Fornecer informaççes para o cadastro de fornecedores utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado

do Maranhço enviando, juntamente com a nota fscal, os seus dados cadastrais;
g. Em caso de acionamento de suporte técnico dentro do prazo de garantia, atender ao chamado 

técnico dentro do prazo estipulado no termo de referência constante em cada lote deste Termo.

9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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No intuito de resguardar todas as garantias e que o produto realmente foi adquirido diretamente do
fabricante nas confguraççes exigidas neste termo no mínimo 01(um) atestado de capacitaçço técnica
expedido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  de que  fornece  ou forneceu,  de modo
satisfatório, equipamentos da mesma natureza.

O licitante deverá apresentar,  na  proposta,  declaraçço, em papel  timbrado,  destinadas ao nome do
TCE/MA, conforme disposto no ANEXO I - A – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO, deste Termo,
fazendo referência a esse edital, com identifcaçço do signatário, incluindo cargo e telefone para contato,
frma reconhecida e ainda documento que comprove que a pessoa que está assinando tem poderes para
isso, salvo as de caráter técnico que se refram aos certifcados emitidos pelas empresas certifcadoras,
conforme abaixo:

a)Que disponibilizará, no máximo em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura do contrato,
os equipamentos e/ou softares solicitados pelo TCE/MA.
b)Que  durante  a  vigência  do  contrato  a  assistência  técnica  dos  ativos  será  prestada  por  Rede  de
Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
c)Que vistoriou, se for o caso, as instalaççes do TCE-MA, possuindo o conhecimento do ambiente (atual
e exigido neste Edital) e que foram sanadas todas as dúvidas para a elaboraçço da proposta comercial.
d)Que apresentará, juntamente com a proposta, comprovaçço das características técnicas dos produtos,
da seguinte forma:
d.1)Relatório  com  sumário  indicando  em  qual  página  da  proposta  da  Licitante  se  encontra  a
comprovaçço  de  cada  exigência  das  especifcaççes  técnicas  com  marca  e  modelo  de  todos  os
equipamentos e/ou softares ofertados.
e) Que todos os equipamentos a serem entregues sço idênticos, ou seja, todos os componentes externos
e  internos  sço  dos  mesmos  modelos  e  marcas  dos  utilizados  nos  equipamentos  enviados  para
avaliaçço/homologaçço(se solicitado). E que se compromete, caso o componente nço se encontre mais
disponível no mercado, a substituí-lo por um de mesma qualidade e especifcaççes técnicas iguais ou
superiores aos do equipamento fora de linha; 
f)Que  declara  nço  haver  adaptaççes  no  equipamento  (adiçço  de  memórias,  discos  ou  outros
componentes nço originais  do fabricante).  Tendo o equipamento  à procedência e garantia total  do
fabricante;
g)Que  todos  os  componentes  dos  produtos  ofertados  sço  novos  (sem  uso,  reforma  ou
recondicionamento)  e  que  nço  estarço  fora  de  linha  de  fabricaçço,  pelo  menos,  nos  próximos  90
(noventa) dias. ( a ser verifcado junto ao fabricante)
h) Que, caso solicitado, a Licitante enviará o equipamento na mesma marca e modelo ofertado para
avaliaçço/homologaçço por parte da equipe técnica do TCE/MA.

Será da responsabilidade da CONTRATADA ou do FABRICANTE do equipamento a  instalação fsiia e
iniiialização  básiia dos  produtos  ofertados.  Neste  caso,  deverá  apresentar  certifcaçço  ofcial  para
comprovar aptidço técnica no ato da contrataçço, visando garantir a qualifcaçço técnica necessária para
a perfeita instalaçço, confguraçço e funcionamento do(s) equipamento(s) e/ou softares;

Todos os treinamentos exigidos no referido termo deverço ser realizados por profssional certifcado e
devidamente comprovado no ato da assinatura do contrato através de certifcado expedido pelo próprio
fabricante ou entidade certifcadora.
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Ainda  quanto  aos  treinamentos,  ele  deverá  ser  ministrado com fornecimento de todo material  em
português,  comprovada  a  inexistência  do  referido  material  neste  idioma,  ele  deverá  ser
obrigatoriamente em inglês.

10 – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

1.  Para  aferiçço  do  desempenho  será  levado  em  consideraçço  o  conjunto  de  componentes  como
Processador, Memória (RAM), Elementos Gráfcos, Taxa de Transferência de Disco entre outros;
2.  Nço  serço  aceitas  propostas  com  máquinas  de  desempenho  inferior  ao  contido  na  seçço  3  –
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
3. Todos os equipamentos serço testados pela equipe técnica do TCE para comparar os resultados com
as informaççes contidas nos relatórios apresentados pelos fornecedores;
4.A proposta de preço deverá conter a discriminaçço detalhada dos produtos ofertados, as quantidades
solicitadas,  os  valores  unitários,  valor  total,  prazo  de  validade da proposta  e  prazo  de  entrega dos
materiais, bem como número da conta-corrente, agência e nome do banco do Fornecedor, conforme
ANEXO I -B - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
5. Todos os custos diretos e indiretos deverço estar inclusos no preço dos equipamentos, inclusive frete
para entrega, passagens e diárias para instalaçço, confguraçço, treinamento, garantia e suporte técnico
e demais custos necessários para o fornecimento dos produtos de acordo com o estabelecido neste
Termo para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhço em Sço Luís/MA;
6. Deverá apresentar Marca e modelo dos componentes utilizados na soluçço serço apresentados no
momento da validaçço das propostas pelo pregoeiro;
7.  Todos  os  produtos  ofertados  deverço  ser  comprovados  através  de  documentaçço  técnica  do
fabricante, a serem encaminhados no ato da proposta, e deverço ser verifcados e comprovados junto ao
mesmo pelo corpo técnico do TCE/MA.
8. Deverá ser apresentado na proposta os partnumbers originais do fabricante os quais comprovem a
confguraçço ofertada;

11 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

a) Todos os equipamentos a serem entregues DEVEM ser idênticos, ou seja, todos os componentes
externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados
para avaliaçço/homologaçço(se solicitado). Caso o componente nço se encontre mais disponível
no mercado, será substituído por um de mesma qualidade e especifcaççes técnicas iguais ou
superiores aos do equipamento fora de linha; 

b) Nço  serço  aceitas  adaptaççes  no  equipamento  (adiçço  de  memórias,  discos  ou  outros
componentes nço originais do fabricante). Exigência esta visa à procedência e garantia total do
equipamento pelo fabricante;

c) Será  verifcado  junto  ao  FABRICANTE  do  equipamento,  no  momento  da  apresentaçço  da
proposta,  se  todos  os  componentes  do  produto  sço  novos  (sem  uso,  reforma  ou
recondicionamento) e que nço estarço fora de linha de fabricaçço, pelo menos, nos próximos 90
(noventa) dias. 

d) O  equipamento  deverá  pertencer  a  linha  corporativa  do  fabricante,  nço  sendo  aceito
equipamentos destinados ao uso doméstico;

e) Os componentes do equipamento deverço ser homologados pelo fabricante. Nço será aceita a
adiçço  ou  subtraçço  de  qualquer  componente  nço  original  de  fábrica  para  adequaçço  do
equipamento;

f) Os preços dos produtos serço fxos e irreajustáveis.
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12 – VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO
Para  composiçço  do  preço  estimado  dos  itens  do  Termo  foram  utilizadas  propostas  coletadas  no
mercado.  A tabela,  a  seguir,  apresenta o  valor  global  estimado dos itens  com base na pesquisa de
mercado: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

1 UNIDADE DE 
ARMAZENAMENTO E 
PROCESSAMENTO 
HIPERCONVERGENTE 
COM SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO E 
VIRTUALIZAÇÃO.

8 373.641,35 2.989.130,80

SUB-TOTAL 2.989.130,80

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

1 2 SWITCH ETHERNET DE 
48 PORTAS 10GB

2 187.906,31 375.812,63

 3 MÓDULOS SFP+ 
10GBASE-SR 
TOTALMENTE 
COMPATÍVEIS E 
INSTALADOS NO 
EQUIPAMENTO 
DESCRITO NO ITEM 2 DO
LOTE 01 -SWITCH 
ETHERNET DE 48 
PORTAS 10GB

72 1.886,87 135.855,12

4 MÓDULOS SFP+ 
10GBASE-LR 
TOTALMENTE 
COMPATÍVEIS E 
INSTALADOS NO 
EQUIPAMENTO 
DESCRITO NO ITEM 2 DO
LOTE 01 - SWITCH 
ETHERNET DE 48 
PORTAS 10GBs

48 3.068,36 147.281,28

5 SWITCH ETHERNET DE 
48 PORTAS 1000BASE-T 
COM UPLINKS 10GB

20 45.161,00 903.220,00

6 MÓDULOS SFP+ 
10GBASE-SR PARA 

40 1886,87 75.475,07
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UPLINK TOTALMENTE 
COMPATÍVEL COM O 
EQUIPAMENTO 
DESCRITO NO ITEM 5 DO
LOTE 01 - SWITCH 
ETHERNET DE 48 
PORTAS 1000BASE-T 
COM UPLINKS 10GB

SUBTOTAL 1.637.644,10

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

2 7 CHASSI PARA 
INFRAESTRUTURA 
CONVERGENTE

2 53.476,06 106.952,13

8 MÓDULOS/LÂMINAS - 
SERVIDORES 
CONVERGENTES 

8 241.903,44 1.935.227,55

SUBTOTAL 2.042.179,68

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

 9 RACK PARA SERVIDORES 2 32.267,62 64.535,25

SUB-TOTAL 64.535,25

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

3 10 NOBREAK SENOIDAL 
ONLINE DE 10 KVA- 
MONOFÁSICO

2 40.934,50 81.869,00

11 BANCO DE BATERIAS 
EXTERNAS

6 11.096,15 66.576,90

12 RACK DE 19’ COM 42U  1 11.407,38

SUBTOTAL 159.853,28

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

 13 LICENÇA DE SOFTWARE 
DE GERENCIAMENTO DE 
AMBIENTE VIRTUAL 
VMWARE VCENTER 
SERVER STANDARD 6 OU
SUPERIOR PARA 
VSPHERE 6 (POR 
INSTÂNCIA) COM 5 

1 103.628,00
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ANOS DE ASSINATURA 
PRODUÇÃO(24X7)

SUB-TOTAL 103.628,00

13 – SANÇÕES

13.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nço retirar a nota de
empenho, nço celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou
apresentar documentaçço falsa exigida para o certame,  ensejar o retardamento de seu objeto,  nço
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçço do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fzer
declaraçço falsa ou cometer fraude fscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o
contraditório e a ampla defesa, fcará impedido de licitar e contratar com a Uniço, Estados,  Distrito
Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominaççes legais.
13.2. Em caso de inexecuçço parcial ou total das condiççes fxadas neste edital, erros ou atraso e
quaisquer outras irregularidades nço justifcadas, poderço ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

13.2.1. Multa, da seguinte forma:

I) Pelo atraso na entrega dos equipamentos será aplicada multa nos seguintes percentuais: 
a) 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da nota de empenho, limitada a
incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administraçço
poderá  confgurar  inexecuçço  total  da  obrigaçço  assumida,  sem  prejuízo  da
rescisço unilateral da avença; 

II) Pelo atraso na instalaçço dos equipamentos será aplicada multa nos seguintes percentuais: 
a)  0,5% (meio por  cento)  ao dia  sobre o valor  da  nota  de empenho,  limitada a
incidência  a  30  (trinta)  dias.  Após  o  trigésimo  dia  e  a  critério  da  Administraçço
poderá confgurar inexecuçço total da obrigaçço assumida, sem prejuízo da rescisço
unilateral da avença; 

III) Pelo atraso no repasse de conhecimento/treinamento, será aplicada multa nos seguintes percentuais:
a)  0,5% (meio por  cento)  ao dia  sobre o valor  da  nota  de empenho,  limitada a
incidência  a  30  (trinta)  dias.  Após  o  trigésimo  dia  e  a  critério  da  Administraçço
poderá confgurar inexecuçço total da obrigaçço assumida, sem prejuízo da rescisço
unilateral da avença; 

IV) Pelo atraso na resoluçço de problemas decorrentes da garantia e suporte técnico em que exceda o
prazo estabelecido para o lote ou item, será aplicada multa nos seguintes percentuais: 

a) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por hora sobre o valor da nota de empenho,
limitada a incidência a 72(setenta e duas) horas.  Após este prazo e a critério da
Administraçço  poderá  confgurar  inexecuçço  total  da  obrigaçço  assumida,  sem
prejuízo da rescisço unilateral da avença; 

V) 15% (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  Nota  de  Empenho,  em caso  de  inexecuçço parcial  da
obrigaçço assumida;
VI) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de inexecuçço total da obrigaçço
assumida;
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13.3. A sançço de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Estado do Maranhço poderá ser
aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades sço independentes e a aplicaçço de
uma nço exclui as demais.
13.4. Objetivando evitar dano ao Erário, o Secretário de Administraçço poderá adotar medida cautelar
suspendendo  o  pagamento  à  Contratada  na  proporçço  de  eventual  multa  a  ser  aplicada  após  a
condenaçço em regular processo administrativo.
13.5.  As  multas  previstas  neste  Edital  serço  descontadas  após  regular  processo  administrativo  dos
pagamentos devidos pelo TCE-MA.
13.6. Se nço restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem
superiores  aos  pagamentos  devidos,  fca  o  FORNECEDOR  ou  ADJUCATÁRIO  obrigado  a  recolher  a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notifcaçço, através do
DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a este Tribunal, sob pena de cobrança
judicial.
13.7.Os  prazos  de  adimplemento  das  obrigaççes  contratadas  admitem  prorrogaçço  nos  casos  e
condiççes especifcados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustifcados os atrasos
nço precedidos da competente prorrogaçço.
13.8. A solicitaçço de prorrogaçço, com sua justifcativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada
com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do
alegado pela Contratada.
13.9. A aplicaçço das penalidades será precedida da concessço da oportunidade de ampla defesa e
contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.
13.10. As penalidades serço obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no
Edital e das demais cominaççes legais.

14 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A aquisiçço dos  materiais,  objeto  deste  Termo de Referência,  se  fundamenta  legalmente na Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2002, que regulamenta a
modalidade do Pregço, bem como o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta a
modalidade  Pregço Eletrônico,  utilizando-se  subsidiariamente  às  normas  da  Lei  nº  8.666/93  e  suas
alteraççes, e ainda, Decreto Federal n° 7892/2013 de 23 de janeiro de 2013.
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ANEXO I - A – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO
(em papel timbrado da empresa)

Ao  
Tribunal de Contas do Estado do Maranhço
Referência: Edital do Pregço Eletrônico nº ______/_________.  

Ao Pregoeiro,  
A  empresa:   _______________________________,   inscrita  no  CNPJ  n.º   __________________   e
inscriçço estadual n.º ________________, estabelecida
no(a)__________________, através do seu signatário:
________________________,  Cargo:  ________________,  CPF  nº  ________________,  Telefone  nº:
__________,  representante  legal  da  licitante  na  participaçço   do  Pregço  Eletrônico  nº
______/_________,  conforme documentaçço, em anexo, vem através deste, frmar os compromissos
abaixo descritos:

a) Que disponibilizará, no máximo em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura do
contrato, os equipamentos e/ou softares solicitados pelo TCE/MA.
b) Que durante a vigência do contrato a assistência técnica dos ativos será prestada por Rede de
Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
c) Que vistoriou, se for o caso, as instalaççes do TCE-MA, possuindo o conhecimento do ambiente
(atual  e exigido neste Edital)  e  que foram sanadas todas as dúvidas para a elaboraçço da proposta
comercial.
d) Que apresentará, juntamente com a proposta, comprovaçço de atendimento das características
técnicas dos equipamentos/produtos, da seguinte forma:
1) Relatório  com  sumário  indicando  em  qual  página  da  proposta  da  Licitante  se  encontra  a
comprovaçço de cada exigência das especifcaççes técnicas de todos os equipamentos e/ou softares
ofertados.
e) Que todos os equipamentos a serem entregues sço idênticos, ou seja, todos os componentes externos
e  internos  sço  dos  mesmos  modelos  e  marcas  dos  utilizados  nos  equipamentos  enviados  para
avaliaçço/homologaçço(se solicitado). E que se compromete, caso o componente nço se encontre mais
disponível no mercado, a substituí-lo por um de mesma qualidade e especifcaççes técnicas iguais ou
superiores aos do equipamento fora de linha; 
f)  Que  declara  nço  haver  adaptaççes  no  equipamento  (adiçço  de  memórias,  discos  ou  outros
componentes  nço  originais  do fabricante).  Tendo o equipamento a  procedência  e  garantia total  do
fabricante;
g)  Que  todos  os  componentes  dos  produtos  ofertados  sço  novos  (sem  uso,  reforma  ou
recondicionamento)  e  que  nço  estarço  fora  de  linha  de  fabricaçço,  pelo  menos,  nos  próximos  90
(noventa) dias.  
h) Que, caso solicitado, a Licitante enviará o equipamento na mesma marca e modelo ofertado para
avaliaçço/homologaçço por parte da equipe técnica do TCE/MA.

Sço Luís(MA), ___ de _________ de _____ 
_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO I - B - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel timbrado da empresa) 

REF. Pregço Eletrônico nº _____/2018 – COLIC/TCE – MA 

Prezados Senhores, 
                 Submetemos à apreciaçço de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira
responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigaççes estabelecidas no edital e seus anexos. 
PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
SEDE: 
CNPJ: 
TELEFONE/FAX: 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
1. PROPOSTA DE PREÇOS: 
Ao Pregoeiro, 
A proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ n.º
__________________  e  inscriçço  estadual  n.º  ________________,   estabelecida   no(a)
_____________________________________________,   para   Registro  de  Preços  para  eventual
aquisição de Material Permanente no Ramo de Informátia (Equipamentos de Proiessamento Dados,
Armazenamento,  Infraestrutura,  Aiessórios,  Liienças  de  Softare  e  Treinamentos)  destnados  a
Superintendêniia de Teinologia desta Corte de Contas, cujas especifcaççes completas e quantitativos
estimados nos termos  constantes  do  Termo de Referência  do  Edital   do  Pregço  Eletrônico nº
___/2018,  é  a abaixo descrita:   
VALOR TOTAL DO ITEM/LOTE ______ (R$):
ITEM/LOTE _____:

Item/LOTE Descriçço do Item/LOTE Unidade Quantidade Valor Unit Valor Total
X.1    
X.2    
X.3    
X.4    
X….    
-     
Subtotal  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA*: R$  XX.XXX,XX (VALOR POR EXTENSO) 
1.    PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
2.    PRAZO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO OBJETO:

I. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 
II. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

III. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 
3.    INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço) 

Sço Luís(MA), ___ de _________ de _____ 
_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO I - C – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
(em papel tmbrado da empresa)

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de Pregço Eletrônico nº  ____/_________,
que eu,____________________                                            ,  portador(a)  da  CI/RG  nº   

                          e  do  CPF  nº                                                                          ________  ,   representante   da
empresa            ,   estabelecida no(a)                                                                     como seu(ua) representante
legal para os fns da presente declaraçço, compareci perante o representante do Tribunal  de
Contas do Estado do Maranhço em Sço Luís(MA) e vistoriei o ambiente computacional do Tribunal,
tomando plena ciência das condiççes e grau de difculdade existentes.

Local e data

Assinatura (Representante da empresa)

Representante do TCE/MA(nome) Visto:_____________________
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ANEXO II

I-FORMULÁRIO DE CADASTRO SIAGEM/SIAFEM

CNPJ:
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CAPITAL SOCIAL:
DATA INCORPORAÇÃO:
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
CNPJ DA EMPRESA MATRIZ: É REPRESENTANTE:
ENDEREÇO: BAIRRO:
CEP: CIDADE: ESTADO: UF: TEL:
TEL: REGISTRO PROFISSIONAL DO RESP. TÉCNICO
ENTIDADE FISCALIZADORA: INSCRIÇÃO DA ENTIDADE:
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO COMPETENTE:
Nº REGISTRO DATA DO REGISTRO

SÓCIOS DA EMPRESA
(SE HOUVER MAIS DE

UM INDICAR)

RAZÃO SOCIAL/NOME:
CNPJ/CPF:
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA:

PARTICIPANTES DA 
ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA (SE HOUVER 
MAIS DE UM INDICAR)

NOME:
CPF:
CARGO:

DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA:

CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DOS SÓCIOS;
CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES;
CNPJ (ATUALIZADO);

II – FORMULÁRIO CADASTRO SIAFEM

BANCO (NOME, NÚMERO E PRAÇA DE PAGAMENTO):
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:

______________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

(com frma reconhecida)

OBS: Os  documentos  necessários  para  iadastro  no  SIAGEM/SIAFEM sço:  CNPJ,  Contrato  Soiial  da
Empresa ou Registro Comeriial (em caso de empresa individual),  com objetivo social e aditivo com
alteraççes,  Estatuto de Fundação e Ata de Eleição em caso de Associaçço,  CIC e RG dos sóiios da
empresa e Alvará de Funiionamento, os quais serço aceitos em cópias autenticadas.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

(Nome da  empresa),  com sede (endereço  completo),  inscrita  no  CNPJ  sob o nº  ___
DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fns de nço incidência na fonte da Contribuiçço social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuiçço para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuiçço para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que é regularmente inscrita no Regime Especial Unifcado de Arrecadaçço de Tributos e Contribuiççes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –Simples Nacional, de que trata o art. 12 da
Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I – preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissço,

os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivaçço de suas despesas, bem assim a
realizaçço de quaisquer outros atos ou operaççes que venham a modifcar sua situaçço patrimonial;

b) Cumpre as obrigaççes acessórias a que está sujeita, em conformidade com a
legislaçço pertinente;

II  –  o signatário  é representante  legal  desta  empresa,  assumindo o compromisso de
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento  da  presente  situaçço  e  está  ciente  de  que  a  falsidade  na  prestaçço  destas
informaççes, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com
as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislaçço criminal e tributária,
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data

Assinatura do Responsável
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ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/____
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____ – TCE/MA

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhço, de acordo com o que estabelece o art. 10, do Decreto
nº 7.892/2013 e o edital do Pregço Eletrônico nº ___/____, constante do Processo administrativo nº
____/____,  torna público  a  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ____/____,  tendo como objeto o
registro de preços para _______________, a ocorrer de forma parcelada, conforme sua solicitaçço,
durante o período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 (doze) meses contnuos, a
contar da publicaçço no Diário Ofcial do Estado do Maranhço.

A empresa detentora do menor preço registrado do Lote (Grupo) e/ou do Item (isolado) assume o
compromisso  de  entregar  o  objeto,  de  acordo  com  as  especifcaççes  previstas  no  Termo  de
Referência, durante o período de vigência desta Ata.

As  condiççes  de  entrega,  faturamento,  pagamento,  garantia,  penalizaççes,  revisço  e  outras
expressamente relacionadas no Edital do Pregço Eletrônico nº ___/____ e seus Anexos, constante
do Processo Administrativo nº ____/____ integram a presente ata,  independentemente de sua
transcriçço. Fica eleito o Foro de Sço Luís, capital do Estado para dirimir as questçes que possam
advir do presente compromisso.
1-DADOS DA EMPRESA:
Razço Social:___________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________________
Telefone:________________________Fax:_________________E-mail:____________________
Nome do representante:_________________________________________________________
CPF:_________________________________________________________________________

ITEM 1

Item Desirição do Item Unid.
Valor Unit
Registrado

Quantdade
Estmada Valor Total

1    

VALOR SUB-TOTAL  

LOTE (Grupo) 01

Item Desirição do Item Unid.
Valor Unit
Registrado

Quantdade
Estmada Valor Total

2

3

4
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5

6    

VALOR SUB-TOTAL  

LOTE (Grupo) 02

Item Desirição do Item Unid.
Valor Unit
Registrado

Quantdade
Estmada Valor Total

7

8    

VALOR SUB-TOTAL  

ITEM 9

Item Desirição do Item Unid.
Valor Unit
Registrado

Quantdade
Estmada Valor Total

9    

VALOR SUB-TOTAL  

LOTE (Grupo) 03

Item Desirição do Item Unid.
Valor Unit
Registrado

Quantdade
Estmada Valor Total

10

11

12

VALOR SUB-TOTAL  

ITEM 13

Item Desirição do Item Unid.
Valor Unit
Registrado

Quantdade
Estmada Valor Total

13    

VALOR SUB-TOTAL  
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CADASTRO DE RESERVA DAS EMPRESAS LICITANTES:

Aieitam iotar os bens ou serviços objeto desta Ata de Registro de Preços iom preços iguais ao do
liiitante veniedor do Pregão Eletrôniio n.º ____/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
na sequêniia da ilassifiação do iertame, os seguintes forneiedores:

ITEM 1

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE
INFORMAÇÕES PARA

CONTATO (e-mail, telefone,
eti.)

LOTE (GRUPO) 01

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE
INFORMAÇÕES PARA

CONTATO (e-mail, telefone,
eti.)

LOTE (GRUPO) 2

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE
INFORMAÇÕES PARA

CONTATO (e-mail, telefone,
eti.)

ITEM 9

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE
INFORMAÇÕES PARA

CONTATO (e-mail, telefone,
eti.)

LOTE (GRUPO) 3

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO
REPRESENTAN

TE

INFORMAÇÕES PARA
CONTATO (e-mail, telefone,

eti.)

ITEM 13
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FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO REPRESENTAN
TE

INFORMAÇÕES PARA
CONTATO (e-mail, telefone,

eti.)

Sço Luís (MA), ____ de _________ de ____.

Tribunal de Contas do Estado do Maranhço Empresa

Testemunha Testemunha
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ___/____ – COLIC-TCE/MA

CONTRATO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS
DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  E  A  EMPRESA  _______
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE NO
RAMO  DE  INFORMÁTICA, NOS  TERMOS  DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº ___/2018 – TCE/MA.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ nº 05.019.702/0001-30, com sede na cidade
de Sço Luís, Estado do Maranhço, sito na Av. Carlos Cunha s/n - Calhau, neste ato representado por seu
Presidente, Conselheiro ______, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____,
residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro
lado  CONTRATADA,  a  Empresa  _________,  CNPJ  nº  __________,  sediada  na  Rua  _____  neste  ato
representada pelo seu titular ______ , CPF nº _____, C.I. nº ______, nacionalidade ________, estado
civil _____, residente e domiciliado na ____, na presença das testemunhas abaixo nomeadas acordam
em assinar o presente Contrato decorrente do Processo Administrativo nº _________ que originou a
licitaçço na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______/2018 – TCE/MA e a Ata de Registro de Preços
nº ___/____ - TCE/MA, mediante as cláusulas e condiççes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO –  O presente instrumento tem por objeto aquisiçço de material
permanente  no  ramo  de  informática(equipamentos  de  processamento  dados,  armazenamento,
infraestrutura,  acessórios,  licenças  de  softare  e  treinamento)  destinados  à  Superintendência  de
Tecnologia do TCE/MA, de acordo com as especifcaççes e condiççes defnidas no Termo de Referência
constante no Anexo I do edital da licitaçço em epígrafe, referente ao item/lote _____e em conformidade
com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – O valor unitário do Item ____ é de R$ _____ (____) e o valor global
do presente Contrato é de R$ _______ (________).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO – Integram o presente Contrato, independente de transcriçço:
I – Edital do Pregço Eletrônico n.º _____/2018 e seus anexos;
II – Proposta, documentos anexos e lances, frmados pela CONTRATADA em __ de _____ de ___;
III – Ata de Registro de Preços nº_____, assinada em _______ e publicada no Diário Ofcial do Estado do
Maranhço em ______.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da
publicaçço do seu extrato na imprensa ofcial até ___/___/___.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA -  O prazo e local  de entrega, instalaçço e execuçço dos serviços
objeto deste termo deverço atender ao estabelecido no Termo de Referência, Anexo I  do edital,  em
especial o disposto no item 4 do Termo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – GARANTIA – O prazo de garantia dos equipamentos,  produtos e serviços
deverço atender ao estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregço Eletrônico em
epígrafe.
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CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO – O recebimento dos produtos será feito nos termos
do art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - O objeto deste edital será entregue/executado conforme os prazos, especifcaççes
e condiççes estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregço Eletrônico nº ___/2018. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO – Sem prejuízo da plena responsabilidade do fornecedor, este
Contrato será fscalizado pelo Órgço Gerenciador, mediante servidor designado da Superintendência de
Tecnologia – SUTEC do Tribunal de Contas do Estado do Maranhço
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –Os pagamentos serço efetuados por meio de
ordem bancária  emitida em nome do proponente vencedor,  para crédito na conta-corrente  por  ele
indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias corridos, após aceitaçço e ateste defnitivo
do material e após entrada no protocolo deste Tribunal da Nota Fiscal emitida com base nas ordens de
fornecimento devidamente atestadas pela Fiscalizaçço;
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O TCE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou defnitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizaççes devidas pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nota fscal discriminativa,
devidamente atestada pela fscalizaçço, acompanhada da solicitaçço de pagamento (Anexo VI do edital
do Pregço em epígrafe) e ainda das CNDs do INSS e das Receitas Federal, Estadual e Municipal, al ém da
referente à Justiça Trabalhista e do CRF do FGTS, bem como dos documentos exigidos no item 6 do
Termo de Referência, Anexo I do edital do PE nº ____/2018.

PARAGRAFO TERCEIRO  -  A Nota Fiscal em duas vias, acompanhada dos demais documentos listados no
parágrafo anterior deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à UNFIN para juntada
ao processo de contrataçço, acompanhado dos documentos relativos ao pagamento. 

PARAGRAFO  QUARTO  -  O  TCE/  MA  efetuará  a  retençço  e  o  recolhimento  de  tributos,  quando  a
legislaçço assim exigir.

PARAGRAFO QUINTO - Deverço ser observados para pagamento os prazos, condiççes e procedimentos
estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do edital do PE nº ____/2018.

PARÁGRAFO   SEXTO–  O  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  adimplemento  das  obrigaççes
contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO  SÉTIMO  –  O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE,  à  CONTRATADA, mediante
depósito no Banco nº .............., Conta-Corrente nº .............., Agência nº ...............

PARAGRAFO  OITAVO  -   Em  caso  de  atraso  no  pagamento  efetuado  pelo  CONTRATANTE  da  fatura
apresentada  pela  CONTRATADA,  esta  fará  jus  à  compensaçço  fnanceira  na  forma  de  atualizaçço
monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 4% (quatro por cento)
ao ano, equivalente ao índice de 0,000109589, “pro rata die”.

PARAGRAFO  NONO  -   Caso  o  pagamento  devido  seja  antecipado  pelo  Contratante,  o  respectivo
montante  poderá  sofrer  desconto  proporcional,  nas  mesmas  condiççes  estabelecidas  no  Parágrafo
anterior.

CLÁUSULA NONA –  DO REAJUSTAMENTO – Os preços fxados para a aquisiçço do objeto deste contrato
sço fxos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS –  Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico
fnanceiro  do  contrato,  procedendo-se  à REVISÃO  do  mesmo  a  qualquer  tempo  em  razço  de  fato
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imprevisível  ou  previsível,  porém  com  consequências  incalculáveis,  que  onere  ou  desonere
excessivamente as obrigaççes pactuadas no presente instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO –  A contratada deverá formular à CONTRATANTE requerimento para revisço do
contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa
entre a data da formulaçço da proposta e do momento do pedido de revisço do contrato, demonstrando
o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total pactuado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Os recursos fnanceiros para cobertura
do presente contrato correrço à conta da dotaçço orçamentária seguinte:

Exercício fnanceiro: 
Unidade Gestora (UG): 
Gestço: Tesouro – 00001;
ESF.UO.PT: 
Natureza da Despesa: 
Fonte de Recurso: 
Plano Interno: FISEX.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Caberá à CONTRATADA, além das
obrigaççes previstas no edital e no Termo de Referência, do Pregço Eletrônico nº ____/2018 – TCE/MA:

a)Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do  cumprimento  das  obrigaççes
assumidas, sem qualquer ônus ao TCE/MA;

b)Responsabilizar-se pelo fel cumprimento das obrigaççes e entrega do objeto;

c)Entregar  e  instalar  os  itens  em  perfeito  estado,  de  acordo  com  as  especifcaççes  técnicas, nas
quantidades e condiççes solicitadas, no endereço e prazo estabelecidos no Item 4 -PRAZO, LOCAL E
CONDIÇÕES DE ENTREGA, do Anexo I, Termo de Referência do edital do PE nº ___/2018,  a contar da
solicitaçço feita por este Tribunal;

d)Fornecer informaççes para o cadastro de fornecedores utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhço enviando, acompanhado da nota fscal, os seus dados cadastrais;

e) Responsabilizar–se pelos encargos fscais e comerciais resultantes desta contrataçço, e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigaççes sociais em vigor, impostos, tributos e contribuiççes,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários  nço manterço qualquer vínculo
empregatcio com o CONTRATANTE;

f) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaççes estabelecidas na legislaçço específca de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a
execuçço deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

g)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  direta  ou  indiretamente  ao  contratante  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega, implantaçço ou execuçço do objeto, até a entrega
do material no Almoxarifado ou local estabelecido, incluindo as entregas feitas por transportadoras,  nço
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fscalizaçço ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

h) aceitar, nas mesmas condiççes contratuais, os acréscimos ou supressçes que se fzerem necessárias
no fornecimento (ou nos serviços),  até 25% (vinte e  cinco por cento)  do valor  inicial  atualizado do
contrato.

i)  Prestar todas as informaççes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do

Processo nº 8494/2018TCE/MA                Pregão Eletrônico nº 018/2018 – COLIC-TCE/MA
79

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. nº_____________
Proc nº 8494/2018
Rubrica___________



 

TCE/MA, atendendo de imediato às reclamaççes;

j) Indicar um preposto para o contrato, responsável por receber as demandas;

k)  Todo  produto  entregue  e/ou  serviços  prestados  em  desacordo  com  a  proposta  fornecida  pela
CONTRATADA, ou que chegar danifcado deverá ser substituído/refeito, conforme estabelecido no Termo
de Referência, Anexo I do edital do Pregço Eletrônico nº ___/2018;

l) nço subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contrataçço, sem prévia e expressa autorizaçço
do TCE/MA.

m) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (iinio) dias iorridos, a contar da notifcaçço,
documentaçço atualizada de habilitaçço e qualifcaçço cujas validades encontrem-se vencidas;

n) Em caso de acionamento de suporte técnico dentro do prazo de garantia, atender ao chamado técnico
dentro do prazo estipulado em cada lote/item do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregço
Eletrônico nº ____/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – Caberá ao CONTRATANTE além
das obrigaççes previstas no edital  e  no Termo de Referência,  do Pregço Eletrônico nº_____/2018 –
TCE/MA:

a) Prestar  as  informaççes  e  os  esclarecimentos,  relativos  a  esta  contrataçço,  que  venham  a  ser
solicitados pela CONTRATADA;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especifcaççes e obrigaççes
assumidas pelo fornecedor;
i)  Atestar  a  nota  fscal,  estando  todos  os  itens  em  perfeito  estado  e  em  conformidade  com  as
especifcaççes técnicas e fscalizar o contrato, se o caso, à luz das especifcaççes técnicas, por intermédio
de servidor designado da Superintendência de Tecnologia da Informaçço – SUTEC – TCE/MA.
d) Efetuar o pagamento nas condiççes pactuadas, observadas as condiççes estabelecidas no contrato.

e) comunicar  à  CONTRATADA  qualquer  irregularidade  verifcada  no  fornecimento  dos  produtos  e
interromper imediatamente a aquisiçço se for o caso;

f) fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido
com suas obrigaççes contratuais;

g) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execuçço das obrigaççes contratuais, inclusive
permitindo  o  acesso  de  empregados,  prepostos  ou  representantes  da  CONTRATADA,  devidamente
identifcados, quando necessário, às dependências do TCE/MA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES – O licitante que, convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta nço retirar a nota de emprenho, nço celebrar a ata de registro de preço ou
o contrato, se for o caso,  deixar de entregar ou apresentar documentaçço falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento de seu objeto, nço mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçço do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fzer declaraçço falsa ou cometer fraude fscal, mediante procedimento
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, fcará impedido de licitar e contratar com
a Uniço, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de
Fornecedores do Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominaççes legais.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de inexecuçço parcial ou total das condiççes fxadas neste contrato,
erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades nço justifcadas, poderço ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, garantdos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

I) Multa, da seguinte forma:

a) Pelo atraso na entrega dos equipamentos será aplicada multa nos seguintes percentuais: 
1) 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da nota de empenho, limitada a incidência a 30
(trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administraçço poderá confgurar inexecuçço total
da obrigaçço assumida, sem prejuízo da rescisço unilateral da avença; 

b) Pelo atraso na instalaçço dos equipamentos será aplicada multa nos seguintes percentuais: 
1) 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da nota de empenho, limitada a incidência a 30 (trinta)
dias.  Após  o  trigésimo  dia  e  a  critério  da  Administraçço  poderá  confgurar  inexecuçço  total  da
obrigaçço assumida, sem prejuízo da rescisço unilateral da avença; 

c) Pelo atraso no repasse de conhecimento/treinamento, será aplicada multa nos seguintes percentuais: 
1) 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da nota de empenho, limitada a incidência a 30 (trinta)
dias.  Após  o  trigésimo  dia  e  a  critério  da  Administraçço  poderá  confgurar  inexecuçço  total  da
obrigaçço assumida, sem prejuízo da rescisço unilateral da avença; 

d) Pelo atraso na resoluçço de problemas decorrentes da garantia e suporte técnico em que exceda o
prazo estabelecido para o lote ou item, será aplicada multa nos seguintes percentuais: 

1) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por hora sobre o valor da nota de empenho, limitada a incidência
a  72(setenta  e  duas)  horas.  Após  este  prazo  e  a  critério  da  Administraçço  poderá  confgurar
inexecuçço total da obrigaçço assumida, sem prejuízo da rescisço unilateral da avença; 

e) 15% (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  Nota  de  Empenho,  em caso  de  inexecuçço parcial  da
obrigaçço assumida;
f) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de inexecuçço total da obrigaçço
assumida;

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sançço de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Estado do
Maranhço  poderá  ser  aplicada  ao  fornecedor  juntamente  com  a  de  multa.  As  penalidades  sço
independentes e a aplicaçço de uma nço exclui as demais.

PARÁGRAFO TERCEIRO –  As multas  previstas  neste  Edital,  serço descontadas após regular  processo
administrativo, dos pagamentos devidos pelo TCE-MA.

PARÁGRAFO QUARTO –  Se nço restarem pendentes  valores a serem pagos ao fornecedor ou se os
valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos,  fca o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias,  a  partir  do recebimento da
notifcaçço, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a este Tribunal,
sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO QUINTO –   Objetivando evitar o dano ao Erário,  o Secretário de Administraçço poderá
adotar medida cautelar suspendendo o pagamento à Contratada na proporçço de eventual multa a ser
aplicada após a condenaçço em regular processo administrativo.

PARÁGRAFO SEXTO - Os prazos de adimplemento das obrigaççes contratadas admitem prorrogaçço nos
casos e condiççes especifcados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustifcados os
atrasos nço precedidos da competente prorrogaçço.
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PARÁGRAFO SÉTIMO –  A solicitaçço de prorrogaçço, com sua justifcativa, deverá ser formulada por
escrito  e  encaminhada  com  antecedência  mínima  de  01  (um)  dia  do  vencimento,  anexando-se
documento comprobatório do alegado pela Contratada.

PARÁGRAFO OITAVO –  A aplicaçço das penalidades será precedida da concessço da oportunidade de
ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

PARÁGRAFO  NONO  –  As  penalidades  serço  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e,  no  caso  de
impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e das demais cominaççes legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA RESCISÃO – A inexecuçço, total ou parcial, deste contrato ensejará a
sua  rescisço,  nos  termos  dos  arts.  77  a  80  da  Lei  nº  8.666/93,  com  as  consequências  contratuais
previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitaçço em epígrafe.

PARÁGRAFO PRIMEIRO-O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos
casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA  –  DAS  CONDIÇÕES  DE  HABILITAÇÃO  E  QUALIFICAÇÃO  –  Obriga-se  a
CONTRATADA a manter, durante toda a execuçço do contrato, em compatibilidade com as obrigaççes
por  ele  assumidas,  todas  as  condiççes  de  habilitaçço  e  qualifcaçço  exigidas  no  edital  do  Pregço
Eletrônico nº_____/2018 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS –  Fica estabelecido
que, caso venha a ocorrer algum fato nço previsto neste instrumento, estes deverço ser resolvidos entre
as  partes  contratantes,  respeitados  o  objeto  deste  instrumento,  a  legislaçço  e  demais  normas
reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO –  Este Contrato entrará em vigor após a publicaçço do
seu extrato no Diário Ofcial do Estado do Maranhço, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar
esta publicaçço no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte
ao da sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  –  DAS DISPOSIÇÕES  FINAIS  – O  presente  contrato  é  regido  pela  Lei  nº
8.666/93 e demais diplomas legais.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questçes deste Contrato fca eleito o foro de Sço Luís, capital do
Estado do Maranhço.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma na
presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Sço Luís (MA), ____ de ___________ de ____.

Tribunal de Contas do Estado do Maranhço Empresa

Testemunha Testemunha
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ANEXO VI

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

                                                         
                                      ____________, _____ de _________ de ____.

A(o) Senhor(a)

Gestor(a) da Unidade de Finanças - UNFIN

Referente ao Proiesso nº ____/____
 

Encaminhamos  em  anexo  a  nota  fscal  nº  ______,  no  valor  total  de  R$  _______
(________________________) para que seja providenciado pagamento conforme informaççes abaixo:

EMPRESA: ______________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO/ITEM: ________________________

OBJETO: _______________________________________________

Nº DA NOTA DE EMPENHO: _______________________________

Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SE HOUVER): ____________

Apresentamos em anexo as CND de INSS, FGTS, Fazendas Federal, Estadual, Muniiipal e Trabalhista no

prazo de validade, bem iomo os doiumentos exigidos no item 6 do Termo de Referêniia, Anexo I do

edital.

Atenciosamente,

..................................................................................................
NOME (LEGÍVEL) DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO VII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

LICITAÇÃO: Pregço Eletrônico nº ___/____ TCE/MA.

OBJETO: ________________.

Proiesso nº: ____/____

Razço Social: _________________________________________________________________________

CNPJ nº _____________________________________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________

Cidade: _________________________________________ Estado: _____________________________

Telefone: _______________________________________ Fax: ________________________________

Pessoa para contato: __________________________________________________________________

Recebemos, através do acesso à página ttt.comprasnet.gov.br, ou ttt.tce.ma.gov.br, por e-mail ou

pessoalmente, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitaçço acima identifcada.

___________, ___ de ____________ de ____.

_________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicaçço futura entre este Tribunal de Contas e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher  o  recibo  de  entrega  do  edital  e  remeter  à  Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos  do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão por meio do e-mail: cl@tce.ma.gov.br ou pessoalmente. A
nço remessa do recibo exime a  Coordenadoria de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão da comunicaçço de eventuais retifcaççes ocorridas no instrumento convocatório,
bem como de quaisquer informaççes adicionais.

Sço Luís-MA, ....... de ...................... de 2018.

IURI SANTOS SOUSA
Pregoeiro
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