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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar para e-mail: elaine@bertioga.sp.leg.br)

PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2020

PROCESSO W 0344/2020

Denominação:
CNPJ nO:

Endereço:
e-mail:
Cidade
Estado:
Telefone:
Fax:
Contato:

Obtivemos, através do acesso à pagina, www.bertioga.sp.leg.br. nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: --', __ de de _

Nome:

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações
e Compras.
A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal de Bertioga da comunicação, por meio
de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à www.bertioga.sp.leg.br. licitações, para eventuais
comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo Iicitatório.
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PREGÃO PRESENCIAL nQ 005/2020
PROCESSO NQ 0344/2020

DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVElOPES: 17 de novembro de 2020 às 10:00
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 17 de novembro de 2020 às 10:10

A Câmara Municipal de BERTIOGA torna público para ciência dos interessados que por

intermédio de seu pregoeiro, designado pela Portaria de nQ 057/2017 que se encontra

aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL que será regida pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

aplicando-se subsidiariamente, no que couber as disposições da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações, e demais legislações aplicáveis à matéria, e

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, segundo as condições estabelecidas

no presente instrumento convocatório e nos seguintes anexos:

ANEXO I - Memorial Descritivo / Termo de Referência;

ANEXO 11- Planilha de quantitativos e preços

ANEXO III - Modelo Proposta de Preços (deverá estar dentro do envelope de nQ 01 

proposta)
ANEXO IV - Modelo de declaração de que tem condição de realizar o objeto da licitação
nos prazos do edital/contrato (deverá ser apresentado no credenciamento).
ANEXO V - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e

ciência da necessidade de informar fatos impeditivos, (deverá ser entregue no ato de

credenciamento)

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Inidoneidade ou outra situação legal

ou judicial que a impeça de Licitar ou Contratar com a Administração Pública (deverá estar
dentro do envelope de nº 002 - habilitação)

ANEXO VII - Modelo Declaração Ministério Trabalho (deverá estar dentro do envelope de

nº 002 - habilitação).

ANEXO VIII - Modelo Carta Credenciamento (deverá ser entregue na hora do

cred enciamento).

ANEXO IX- Declaração de comprometimento para, conjuntamente com a entrega e
instalação do objeto da Licitação, ser entregue documento hábil que comprove a obrigação

da fabricante em dar garantia aos equipamentos adquiridos pelo prazo de 84 (oitenta e

quatro) meses (deverá estar no envelope de nº 01- Proposta).
ANEXO X - Modelo de declaração aceitando as condições do edital e das especificações.
ANEXO XI - Modelo de declaração que os preços ofertados estão inclusos as despesas

diretas e indiretas. (deverá estar no envelope de nº -01- Proposta)
ANEXO XII - Modelo referencial de declaração de enquadramento na situação de

microempresa/empresa de pequeno porte e inexistência de fatos supervenientes. (deverá

ser entregue na hora do credenciamento)

ANEXO XIII - Dados para encaminhar eventuais recursos e/ou contrarrecursos.
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1- DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O Pregão Presencial será realizado em sessão pública, nas dependências da CÂMARA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, situada à Rua Reverendo Augusto Paes O'Ávila, nº 374, Rio da
Praia - Bertioga - São Paulo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados, e será
conduzido pela PREGOEIRA com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do
processo em epígrafe.
1.2 - A abertura e início da sessão do pregão ocorrerá às 10 horas do dia 17 de novembro
de 2020 na sede da Câmara Municipal de Bertioga, situada à Rua Reverendo Augusto Paes
D' Ávila, nº 374, Rio da Praia - Bertioga - São Paulo.

11- DO OBJETO

2.1. O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por finalidade a aquisição de servidores de dados
e demais equipamentos para o datacenter do Anexo Administrativo, conforme
especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência;

2.2. Síntese do Projeto a ser executado:
2.2.1. Fornecimento de equipamentos conforme descrito neste anexo;
2.2.2. Montagem de ambiente de rede em arquitetura de servidores modo Cluster High
Availability (alta disponibilidade de servidores, evitando paradas de funcionamento),
através da instalação e configuração de servidores, switches e nobreaks adquiridos.

2.3. Descrição resumida dos itens a serem adquiridos, sendo a descrição completa presente
no ANEXO 1- Termo de Referência parte integrante deste Edital:

ITEM DESCRiÇÃO QTDE
01 SERVIDOR RACK TIPO 1 02

02 SERVIDOR RACK TIPO 2 01

03 SWITCH 02

04 NOBREAK 03

05 SERViÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 01

2.4 Serviços de Instalação e Configuração de ambiente: O serviço de instalação física
deverá ser efetuado em local indicado pela contratante, incluindo a devida energização
para teste de todos os equipamentos envolvidos no projeto, de modo que a CONTRATANTE
ao final dos serviços obtenha o ambiente de rede em modo c1uster, devidamente em
funcionamento;
2.5. Os equipamentos constantes nos itens 1 e 2 deverão pertencer ao mesmo fabricante;
2.6. Todos os equipamentos cotados deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo
produzidos e comercializados pelo fabricante na data da licitação;
2.7. LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: A entrega dos equipamentos deverá ser
realizada junto ao Departamento de Tecnologia da Informação, mediante agendamento

prévio;
2.8. PRAZO DE ENTREGA: A contratada deverá cumprir com a entrega dos equipamentos
em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
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2.9. Serviço de manutenção corretiva com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por
semana;
2.10. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se
encontram (on-site);
2.11. A contratada deve possuir Central de Atendimento para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do
problema;
2.12. Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deveram ser substituídas sem
ônus para o contratante, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos;
2.13. Durante o prazo de garantia, em caso de ocorrência de falha e necessidade de
reposição dos discos rígidos, os mesmos devem ficar em posse da contratante, por medida
de segurança e confidencialidade das informações;
2.14. A troca dos discos rígidos defeituosos deverá ser realizada no local onde o
equipamento encontra-se instalado, por profissional qualificado e capacitado, na presença
do preposto da contratante. Será vedado o envio dos discos rígidos pelo correio ou por
outros meios de entrega;
2.15. A proposta comercial da Licitante deverá conter, obrigatoriamente, marca e modelo
do equipamento, bem como catálogos ou prospectos anexados, correspondentes ao
produto ofertado com descrição detalhada de cada item solicitado, sob pena de
desclassificação pelo não cumprimento deste item;
2.16. Declaração da licitante de que o servidor e todos os seus componentes são novos, de
primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas;
2.17. Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o licitante fornece/forneceu bens compatível com
o objeto da licitação, emitido em papel timbrado com assinatura, identificação e telefone
do emitente.
2.18. Ausência de padronização visando a possibilidade de ampliar a gama de produtos e
de participantes no certame, podendo ser orçado qualquer marca dentro das mínimas
especificações estabelecidas abaixo, porém, que após referenciados, todos os
equipamentos agrupados por tipo, sejam da mesma marca.

111- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 - Não haverá celebração de contrato administrativo uma vez que se trata de aquisição
de equipamentos com instalação e o pagamento somente será feito após a conclusão da
entrega com instalação, atestado pelo responsável técnico da Câmara Muicipal.

IV - DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

4.1 - O presente edital encontra-se disponível junto à PREGOEIRA, nas dependências da
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, situada à, Rua Reverendo Augusto Paes D'Ávila, nQ

374, Rio da Praia - Bertioga - São Paulo - SP e no site www.bertioga.sp.leg.br.
4.2 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e ou oferecer impugnação.
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4.3 - Observado o prazo legal, os pedidos de impugnação e esclarecimentos deverão ser
protocolados junto à Seção de Expediente e Protocolo da CÂMARA MUNICIPAL DE
BERTIOGA, nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, situada à Rua
Reverendo Augusto Paes D'Ávila, nº 374, Rio da Praia - Bertioga - São Paulo ou através do
e-mail protocolo@bertioga.sp.leg.br.
4.4 - A PREGOEIRA decidirá sobre a impugnação, no prazo de 24 horas e, sendo acolhida,
será definida e publicada nova data para realização do certame.
4.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela PREGOEIRA.

v - DAS CONDiÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO

5.1- O interessado deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da
sessão, conforme descrito no item 1.2 do edital.
5.2 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste Edital.
5.3 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que
esteja suspenso de licitar e/ou declarado inidôneo pela Administração Pública.
5.3.1 • A empresa que estiver em recuperação judicial com plano de recuperação já

homologado pela justiça poderá participar desta licitação.
5.3.2 - Fica vedada a participação de consórcio de empresas sob qualquer forma.
5.4 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Nas sessões públicas, a Licitante poderá se fazer representar por procurador ou
pessoa devidamente credenciada em instrumento particular com firma reconhecida
pelo representante legal da mesma, a quem seja conferidos amplos poderes para
representá-lo em todos os atos e termos do procedimento licitatório, e ou por
Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), que deverá
apresentar o instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercíal,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
b) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
c) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credencial. (Anexo VIII)
d) A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da
PREGOEIRA.
e) Deverão estar preenchidas e apresentadas no ato do credenciamento
declarações que atende os requisitos de habilitação e ciência da necessídade de
informar fatos impeditivos e modelo referencial de declaração de enquadramento
na situação de microempresa/empresa de pequeno porte e inexistência de fatos
supervenientes. (Anexos V e XII deste edital).
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5.5 - As empresas interessadas deverão entregar no local, e até a data e hora indicadas no
preâmbulo deste edital, a documentação de habilitação e proposta de preço em dois

envelopes) opacos, fechados e inviolados) dirigidos na seguinte forma:

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020
ENVELOPE N º1- PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: _

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020

ENVELOPE N º 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: _

5.6 ~ No envelope n.º 01, a "Proposta Comercial" deverá ser apresentada em uma única

via, contendo a Denominação Social, CNPJ, endereço completo, telefone,

preferencialmente datilografada ou computadorizada, sem rasuras, emendas, entrelinhas
ou ressalvas datada e assinada por pessoa credenciada, mencionando-se seu nome
completo, devendo ser no próprio impresso da licitante e:

a) Conter descrição do serviço de forma correta e clara.

b) o prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a

contar da data de abertura.

c) A declaração que os preços ofertados estão inclusos as despesas diretas e
indiretas (Anexo XI).

d) o nome da pessoa autorizada a assinar o contrato, com seus dados pessoais e

endereços eletrônicos pessoal e comercial.

e) Declaração de comprometimento para, conjuntamente com a entrega e

instalação do objeto da Licitação, ser entregue documento hábil que comprove a

obrigação da fabricante em dar garantia aos equipamentos adquiridos pelo prazo

de 84 (oitenta e quatro) meses (Anexo IX).

5.7 - O preço deverá ser cotado apresentando-se o valor mensal e o total do período de 24
(Vinte e Quatro) meses, expresso em moeda corrente nacional, com duas casas após a
vírgula e estar incluso toda incidência de impostos, materiais, serviços e quaisquer outros

custos, não sendo admitidas despesas adicionais em separado.

VI- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

6.l-lmpreterivelmente no horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta

a sessão de processamento do Pregão, sendo encerrada a admissão de novos participantes,

quando finalizado o credenciamento dos representantes das proponentes presentes.

6.1.1- No ato do credenciamento os representantes presentes entregarão os documentos

citados neste edital, e, em envelopes separados, entregarão a proposta de preços e os ~ >

documentos de habilitação, ficando vedada a desistência ou retirada de propostas. " ~

~
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6.2 - Depois de aberta a sessão a comissão iniciará seus trabalhos primeiramente com o
credenciamento dos interessados presentes.
6.3 - A ausência do representante e / ou credenciado decairá a licitante do direito de
formulação de lance.
6.4 - A análise das propostas pela PREGOEIRA visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b} Que apresentem valor incompatíveis com os preços praticados no mercado.

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

a) Seleção da proposta de menor preço global e as demais com preços até 10%
superiores àquela;
b} Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

6.6 - A PREGOEIRA convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demaís em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate.
6.7 - Os lances deverão ser formulados considerando os valores descritos no quadro Anexo
111 - Modelo Proposta de Preços.
6.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desta
etapa declinarem da formulação de lances.
6.9 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço global e o valor de referência para contratação.
6.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado.
6.11- A PREGOEIRA poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
6.12 - Após a negociação, se houver, a PREGOEIRA examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
6.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação do seu autor.
6.14 - A verificação será certificada pela PREGOEIRA e não sendo apresentados os
documentos exigidos para habilitação conforme descritos no item 7.2 do Edital a licitante
será inabilitada.
6.15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação exigidos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
6.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, a PREGOEIRA examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições ~
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de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
6.17 - A vencedora do certame obriga-se a apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis
contados da data da adjudicação do objeto, nova proposta, nos moldes do Anexo 111 do
Edital, contendo os novos preços unitários e totais para a contratação, apurados a partir
do valor total final obtido no certame.
6.18 - À Licitante vencedora fica vedado a emitir Nota Fiscal com CNPJ diferente do
apresentado no "Envelope de Habilitação", sob pena de não ser recebida.
6.19 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
6.20 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
6.21 - Observar-se-á no presente pregão o disposto na Lei Complementar Federal n.º
123/2006, em especial no disposto nos artigos 43, 44 e 45 quando da participação neste
Pregão de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que apresentada devida
declaração de enquadramento. (Item 5.4 - E)

VII- DA HABILITAÇÃO

7.1- Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários
na forma da legislação vigente.
7.2 - No envelope de n.º 02 "Documentos de Habilitação" o licitante deverá apresentar, no
original ou em cópia autenticada, os seguintes documentos:

7.2.1. - Habilitação Jurídica:
a) Cédula de identidade dos proponentes;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Registro comercial no caso de empresa individual.

7.2.2- Qualificação Técnica:
a) Apresentar no mínimo 2 (dois) atestados, expedidos por órgão público,
autarquia, empresa de economia mista ou pública, ou por empresas privadas, em
nome da licitante, que comprove a capacidade da licitante em atender o objeto
licitado com características semelhantes às do objeto do Pregão Presencial nos
patamares estabelecidos na Súmula 24 do TCESP (SÚMULA N2 24 - Em
procedimento Iicitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação
operacional, nos termos do inciso li, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser
realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de
prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis,
assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que
venha devida e tecnicamente justificado);

7.2.3- Qualificação EconâmicowFinanceira
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a} Certidão negativa de falência pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo
que poderá participar do pregão a empresa que tenha plano de recuperação judicial
homologada, conforme súmula 50 do TCESP;
b) Apresentar balanço patrimonial e ou demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, para análise e
verificação, estabelecendo a exigência de capital mínimo de 10% (dez por cento) ou
de patrimônio líquido mínimo de 10 % (dez por cento), do valor estimado da
contratação, ficando dispensado de apresentação deste item as Microempresas
ME e as Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos das legislações vigentes;
c) Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício
fiscal poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de
balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.541/1992.
d) O Microempreendedor Individual deverá apresentar o Relatório Mensal das
Receitas Brutas dos últimos três meses, bem como, a última Declaração Anual
Simplificada;

7.2.4- Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Cópia do CPF dos sócios ou do proprietário individual e do CNPJ da empresa;
b) Prova de regularidade relativa a Fazenda Nacional, Seguridade Social (INSS),
através de Certidão Negativa de Débitos - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa;
c) Certidão de regularidade fiscal junto as Fazendas Públicas Estadual e Municipal
da sede da licitante, através de Certidão Negativa de Débitos - CND ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa;
d} Certidão de inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, através de Certidão Negativa de Débitos - CND ou Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, conforme Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
f} Declaração de Inexistência de Inidoneidade e ou Impedimento Legal para Licitar
ou Contratar com a Administração Pública (Anexo VI);
g) Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho (Modelo Anexo VII).

7.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente, ou por meio
de certificação digital ou por funcionário deste órgão, mediante apresentação de
documentos originais.
7.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar:

a) Em nome da matriz se a licitante for a matriz;
b) Em nome da filial se a licitante for a filial.

7.4.1 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. ~
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Obs.: A prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal, observará, ainda o disposto
na Portaria PGFN/RFB nº 1751/14.

VIII- DOS RECURSOS EIMPUGNAÇÃO
8.1 - A PREGOEIRA decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo acolhida,
será definida e publicada nova data para realização do certame.
8.2 - Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente.
8.3 - Após declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese
de suas razões, sendo-lhes facultado apresentar as razões de recurso no prazo de 03 (três)
dias, ficando os demais, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra
razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo
lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
8.4 - A manifestação expressa e imediata de todos os licitantes quanto à desistência de
recorrer, acarretará a decadência do direito ao recurso (inciso XX, artigo 4º, Lei
10.520/2002), ficando a PREGOEIRA autorizado a declarar vencedora a empresa que
apresentou o menor preço.
8.5 - Havendo recurso quanto à decisão da pregoeira, observar-se-á o disposto no inciso
XVIII do artigo 4º da Lei 10.520/2002, com início do prazo de recurso a partir da ciência do
ato.
8.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
8.7 - O recurso contra decisões da PREGOEIRA terá efeito suspensivo.
8.8 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.9 - O recurso deverá ser protocolado junto à Seção de Expediente e Protocolo da CÂMARA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, situada à Rua Reverendo Augusto Paes D'Ávila, nº 374, Rio da
Praia - Bertioga - São Paulo ou através do e-mail protocolo@bertioga.sp.leg.br.
8.10 - Encerrado o prazo recursal e inexistindo recurso será a decisão da Pregoeira
encaminhada ao Presidente da Câmara para homologação e adjudicação.
8.11- Não havendo recurso, a PREGOEIRA declarará o proponente vencedor do objeto da
licitação e enviará o processo ao Presidente da Câmara para deliberar quanto à
homologação e adjudicação.

IX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 - Se ocorrer atraso injustificado na entrega do objeto licitado, ou da prestação de
serviços, da entrega total ou parcial, a Administração reserva-se no direito de rescindir o
contrato e aplicar as multas conforme previsão contratual, além das demais sanções
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93:
9.2 - Será garantido, antes da aplicação de qualquer sanção, ao licitante vencedor, os
princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, franqueada vista do processo.
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9.3 - As multas rescisórias e moratória não se excluem, podendo ser descontados de
eventuais pagamentos devidos à proponente vencedora.

x- DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
10.1- Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
10.2 - Esta licitação poderá ser revogada por interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE
BERTIOGA ou anulada por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros.
10.3 - Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pela PREGOEIRA
nos termos das normas pertinentes às Leis Federal 10.520/02 e 8.666/93 e demais
disposições vigentes.
10.4 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em
qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações
complementares que a PREGOEIRA porventura julgar necessários para verificação.
10.5 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas
deste Edital e seus Anexos e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a
regem.
10.6 - É facultado à PREGOEIRA, em qualquer fase da licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à
veracidade das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das
exigências deste Edital e seus Anexos.
10.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
10.8 - A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA poderá rescindir unilateralmente o contrato
de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou
extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de indenização, multa ou
pagamento extra, a qualquer título, se o contratado:

a) Deixar de executar o objeto contratado, nos prazos estipulados, ou infringir
qualquer disposição contratada;
b) Tiver declarada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se;
c) Recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor
execução do serviço;
d) Atrasar, injustificadamente, o serviço;
e) Cometer faltas durante a execução do objeto do contrato;
f) Promover alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, sem prévia comunicação, que prejudique a execução do contrato.

10.8.1- Em qualquer caso será observado o princípio do contraditório e ampla defesa.
10.9 - A empresa que vier ser contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuaís, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu total,
de acordo com o artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
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10.10 - A pesquisa de preço elaborada para suprir as despesas deste objeto, encontra-se
no Anexo 11 deste edital.
10.11 - Fica eleito o foro da Comarca de Bertioga, com renúncia dos demais, por mais
privilegiados que sejam ou venham a ser, para dirimir as questões suscitadas da
interpretação desta Li t ção, seu Contrato e demais atos deles decorrentes.
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIDORES DE DADOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA DATACENTER
PROC. N2 0344-2020

A) JUSTIFICATIVA: Trata-se de aqulslçao de servidores e demais equipamentos para

compor solução de processamento de dados e armazenamento de informações em modo

cluster, modelo que prevê total disponibilidade de ambiente de rede e redundância de

servidores

B} OBJETO: Aquisição de servidores de dados e demais equipamentos para Datacenter no

Anexo Administrativo

C) SíNTESE DO PROJETO A SER EXECUTADO:

c.1) Fornecimento de equipamentos conforme descrito neste anexo;

c.2) Montagem de ambiente de rede em arquitetura de servidores modo Cluster High

Availability (alta disponibilidade de servidores, evitando paradas de funcionamento),

através da instalação e configuração de servidores, switches e nobreaks adquiridos.

O} QUANTITATIVOS:

ITEM DESCRiÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 SERVIDOR RACK TIPO 1 02

02 SERVIDOR RACK TIPO 2 01

03 SWITCH 02

04 NOBREAK 03

05 SERViÇOS DE INSTALAÇÃO E 01
CONFIGURAÇÃO

E} DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS / SERViÇOS

1.1. SERVIDOR RACK TIPO 1 - SISTEMA

1.1.1. GABINETE
1.1.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19/J através de sistema de trilhos

deslizantes;

1.1.1.2. Altura máxima de lU;

1.1.1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o

desligamento acidental;
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1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.

Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para
exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais
como falhas de memória RAM, fontes de alimentação e disco rígido;
Deve possuir suporte de no mínimo 8 baias para instalação de discos
rígidos de 2.5 polegadas;
Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack,
do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de
facilitar sua manutenção;
Possuir projeto tool-Iess, ou seja, não necessita de ferramentas para
abertura do gabinete e instalaçãojdesinstalação de placas de
expansão;
Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para
que.a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de
temperatura adequados para o perfeito funcionamento do
equipamento, e que permita a substituição mesmo com o
equipamento em funcionamento.

1.1.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.
1.1.2.5.

1.1.2.6.

Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do
equipamento na configuração ofertada mesmo em caso de falha de
uma das fontes;
As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a
substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada
ou comprometimento do funcionamento do equipamento;
As fontes de alimentação devem possuir cerificação 80Plus, no mínimo
na categoria PLATINUM.

A fonte deve ter potência mínima de 750 watts;
As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a
60Hz, com ajuste automático de tensão;
Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de
alimentação fornecida.

1.1.3.2.

1.1.3.7.

1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.1.3.5.
1.1.3.6.

1.1.3. PROCESSADOR

1.1.3.1. Equipado com 1 (um ) processador de 10 (DEZ) núcleos, com
arquitetura x86;
Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com
padrão AVX-512;
Consumir no máximo 100 W;
Tecnologia de 14nm;
Frequência de c10ck interno de no mínimo 2.4 GHz;
Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400
MHz, oferecendo no mínimo 6 canais de memória;
Memória cache de no mínimo 13.75MB.
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1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4. MEMÓRIA RAM

1.1.4.1. O servidor deverá vir equipado com 32 GB (TRINTA E DOIS) de
memória principal;
Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou
lRDIMM (load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error
Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2666 MT/s;
Deve possuir no mínimo 24 slots de memória DIMM;
Deve suportar memória do tipo não volátil NVDIMM em, no mínimo,
12 slots de memória;

1.1.5. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE

1.1.5.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;
1.1.5.2. Possuir, no mínimo, 3 (oito) slots PCI Express 3.0;
1.1.5.3. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento,

desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão
aceitas placas de livre comercialização no mercado;

1.1.6. CONTROLADORA DE VIDEQ

1.1.6.1. Deve ser do tipo on board (integrado na placa mãe) ou placa de vídeo
PCI ou PCI;

1.1.6.2. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.

1.1.7. BIOS E SEGURANÇA

1.1.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

1.1.7.1.

1.1.7.2.

1.1.7.3.

1.1.7.4.

1.1.7.5.

1.1.7.6.

BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter
direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de
declaração fornecida pelo fabricante do equipamento, não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;
Deve ser compatível com padrão System Management BIOS (SMBIOS)
ou UEFI na versão 2.5 ou superior;
A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo
editável que permita inserir identificação customizada podendo ser
consultada por software de gerenciamento, como número de
propriedade e de serviço;
A BI05 deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de
administrador ao sistema de configuração do equipamento;
Deve ser atualizável por software;
As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação
criptográfica segundo as especificações NIST 5P800-147B.



1.1.8.1.

1.1.8.2.

1.1.8.3.

1.1.8.4.
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Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser
identificados pelos nomes ou símbolos;
Possuir 3 (três) interfaces USB sendo, no mínimo uma destas interfaces
no padrão 3.0;
Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), uma
localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do
gabinete;
Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada.

1.1.9.5.

1.1.9.6.

1.1.9.7.

1.1.9. INTERFACE DE REDE

1.1.9.1. Possuir 02 (duas) interfaces de 10GB SFP+;
1.1.9.2. Possuir 02 (duas) interfaces de rede 1Gb BASET integradas;
1.1.9.3. Suportar taxa de transferência de 1 Gbps;
1.1.9.4. Suporte a boot remote de rede para: iSCSl, e Preboot eXecution

Environment (PXE);
Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento
TCP/IP;
Suportar Receive Side Scaling (RSS);
Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation.

1.1.10. CONTROLADORA RAIO

1.1.10.1.

1.1.10.2.

1.1.10.3.

1.1.10.4.

1.1.10.5.

1.1.10.6.

1.1.10.7.

1.1.10.8.

1.1.10.9.

Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA
com Interface de 12Gb/s;
Memória cache de no mínimo} 2GB (oito gigabytes) sendo que esta
quantidade total poderá ser atendida através de uma ou no máximo
duas placas instaladas no servidor;
Suportar e implementar RAID O, 1, 5} 6, lO} 50 e 60;
Suportar expansão de capacidade de formatação on-line;
Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução}
também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para
as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento;
Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;
Suportar implementação de disco Global Hot-spare;
Suportar migração de nível de RAID;
Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART).

1.1.11. ARMAZENAMENTO

Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 03 (três) unidades de
discos rígidos hot pluggable, de 2,5 polegadas e interface SAS de 600 Gb/s 10.000
RPM;
1.1.11.1. Os discos deverão ser configurados em RAID 5;
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1.1.11.3.

1.1.11.4.

1.1.11.5.

1.1.11.6.
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Deve ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição
sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a
continuidade das operações sem impacto para as aplicações;
Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;
Compatível com a controladora RAID descrita acima.
Deverá possuir sistema de otimização de inicialização, com 2 (dois)
cartões tipo M.2, de 240GB ou superior;
Deverá possuir unidade de DVDRW, interna e instalada pelo
fabricante, não sendo aceito gravador externo via USB;

1.1.12. SISTEMA OPERACIONAL

1.1.12.1. Deverá vir instalado de fábrica com Sistema operacional Windows
Server 2019 versão Standard;

1.1.12.2. O Licenciamento de contemplar todos os núcleos do processador
ofertado;

1.1.12.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download
gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BI05 e Firmwares para o
equipamento ofertado;

1.1.12.4. Apresentar declaração do fabricante informando que todos os
componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou
recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação;

1.1.12.5. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema
operacional Windows Server 2012 ou superior. Esse item deverá ser
comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da
Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com;

1.1.12.6. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema
operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá
ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red
Hat no Iink: https:/Ihardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;

1.1.12.7. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de
virtualização VMware E5Xi 5.5 ou posterior. Esse item deverá ser
comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link:
http://www.vmware.com/resou rces/com patibi lity.

1.1.13. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

1.1.13.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio
fabricante através de recursos de hardware e software com
capacidade de prover as seguintes funcionalidades:

1.1.13.2. Possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento
remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (l:N);

1.1.13.3. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para
gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de
endereçamento IP dinâmico;



1.1.13.4.

1.1.13.5.

1.1.13.6.

1.1.13.7.

1.1.13.8.

1.1.13.9.

1.1.13.10.

1.1.13.11.

1.1.13.12.

1.1.13.13.

1.1.13.14.

1.1.13.15.

1.1.13.16.

1.1.13.17.

1.1.13.18.

1.1.13.19.

1.1.13.20.

1.1.13.21.
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Permitir o monitoramento remoto, das condições de funcionamento
dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores,
memória RAM, controladora RAIO, discos, fontes de alimentação, NICs
e ventiladores;
Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para
acesso CLI;
Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de
gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP;
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active
Directory/LDAP;
Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM
out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional ou
software agente;
Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de
sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando
uma depuração mais aprimorada;

As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware
devem ser providas por recursos do próprio equipamento e
independente de agentes ou sistema operacional;
Suportar configurações via script por REST API;
Suportar os protocolos de gerenciamento, IPMI e SNMP vl,v2c,v3,
WMI, SSH, WS MAN e REDFISH;
Permitir customizar alertas e automatizar a execução de tarefas
baseadas em script;
Permitir configurar os seguintes parâmetros de hardware, BIOS/UEFI,
Controladoras RAIO, Volumes de Armazenamento, interfaces de rede
e gerenciamento, via templates;
Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas
operacionais, drivers e firmwares, através de solução de deployment
compatível com a solução ofertada;
Permitir a criação de perfis (baselines) de configuração para detectar
desvios relacionados ao firmware dos componentes de hardware;
Possuir informações de garantia e apresentar via relatório e ou
scorecard, listando o tipo de garantia e data limite, em caso de limite
informar via email de forma automatizada para que seja possivel ação
da contratante;
Permitir a detecção de pré-falhas dos componentes de hardware.
Realizar a abertura automática de chamados sem intervenção
humana, diretamente junto ao fabricante do equipamento em caso de
falha de componentes de hardware;
Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e
independente de sistema operacional;
Deve possuir recurso remoto que permita o completo desligamento e,
reinicialização (Hard-Reset) remoto do equipamento através da



1.1.13.22.

1.1.13.23.

1.1.13.24.

1.1.13.25.

1.1.13.26.

1.1.13.27.

1.1.13.28.

1.1.13.29.

1.1.13.30.

1.1.13.31.

1.1.13.32.

1.1.13.33.

1.1.13.34.
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interface de gerência ou através de solução alternativa
(Hardware/Software);
Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através
de CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e
dispositivos de armazenamento USB remotos;
Permitir acesso do tipo Console Virtual, do mesmo fabricante dos
servidores ofertados, que permita gerenciar, monitorar e configurar
parâmetros físicos dos servidores de forma remota e centralizada;
O software de gerenciamento deve realizar descoberta automática
dos servidores, permitindo inventariar os mesmos e seus
componentes;
Suportar o monitoramento remoto (1:1 e l:N) do consumo de energia
elétrico e temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e
permitir gerenciar parâmetros de consumo, com geração de alertas;
Possuir configuração de alerta de consumo de energia para grupos de
dispositivos;
Possuir controles de energia baseados no tempo (diariamente,
semanalmente e ou faixa de datas);
Permitir configurar dispositivos individuais, grupos físicos e grupos
lógicos;
Permitir comparação de dispositivos relacionado ao seu consumo,
criando reports com equipamentos ociosos em consumo e os de maior
consumo;
A interface de gerência do servidor deve permitir a criação de grupos
de modo a permitir o gerenciamento de outros servidores a partir de
um único IP.
Deve possuirfuncionalidade que impeça que usuários não autorizados
modifiquem configurações no hardware através de console local ou
remota.
Deve possuir funcionalidade que permita que os discos locais do
servidor sejam apagados de forma definitiva através de tecnologia de
regravação de dados ou similar. Esta funcionalidade deve possibilitar
que sejam definitivamente apagados quaisquer disco dentro do
servidor, suportando, no mínimo discos físicos (HDDs), discos
criptografados (SEOs) e dispositivos de memória não volátil (55Ds e
NVMe).
Deve possibilitar o download automático de atualizações de
firmwares, 8105 e drivers diretamente do site do fabricante ou
repositório local.
As atualizações de firmwares, 810S e drivers devem ser possuir
tecnologia de verificação de integridade do fabricante, de modo a
garantir a autenticidade da mesma.
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1.1.13.35. Deve possuir funcionalidade que permita a checagem pré-boot em
nível de hardware da integridade do software de área de boot do
sistema operacional;

1.1.14. ACESSÓRIOS

1.1.14.1. Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios
e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.

1.1.15. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1.1.15.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência

contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções

para instalação, configuração, operação e administração.

1.1.15.2. Juntamente com a Proposta, deverá ser apresentado catálogo técnico

do fabricante do Servidor, com comprovação de atendimento às

características técnicas.

1.1.15.3. Deverá ser indicado em proposta ou ficha técnica a configuração

ofertada, para o atendimento de processador, memória,

armazenamento, garantia e os demais detalhes técnicos solicitados,

não sendo aceito apenas cópia e cola do termo de referência.

1.1.16. SERViÇOS DE INSTALAÇÃO

Serviço de instalação física em local indicado pela contratante, incluindo a
devida energização para teste dos equipamentos e instalação no local do
sistema cliente disponível 24x7, incluindo documentação do projeto com
transferência do conhecimento.

1.1.17. CERTIFICADOS E COMPROVAÇÕES QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS PELA EMPRESA

VENCEDORA DA ETAPA DE LANCES, EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS POSTERIORES A FASE DE HABILITAÇÃO:

1.1.17.1. Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está

em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário

contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

1.1.17.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema

operacional Windows Server 2012 ou superior. Esse item deverá ser

comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da

Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com;

1.1.17.3. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema

operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá

ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red

Hat no Iink: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;



1.1.17.4.

1.1.17.5.

OUTROS

1.1.17.6.

1.1.17.7.

1.1.17.8.

1.1.17.9.
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o modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de

virtualização VMware ESXi 5.5 ou posterior. Esse item deverá ser

comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link:

http://www.vmware.com/resources/compatibility

O fabricante deverá comprovar que não possui atividade

potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais:

aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nQ6.938, de 1981, e também

aquelas que, por força de normas específicas, estejam sujeitas a

controle e fiscalização ambientais; O Fabricante do equipamento

ofertado deverá possuir a Certificação IBAMA referente a Qualidade

Ambiental, em conformidade a Instrução Normativa IBAMA NQ 6 DE

15/03/2013 (Federal)

Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos

ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para

o edital, autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar os

serviços de garantia exigidos;

O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante,

não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;

Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo

fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer

componente não original de fábrica para adequação do equipamento;

Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica

de direito público ou privado, comprovando que a proponente

fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos da licitação

emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone

do emitente.

1.1.18. GARANTIA

1.1.18.1. Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 84 (oitenta e

quatro) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de

assistência técnica e suporte;

1.1.18.2. Os serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da

solução ofertada;

1.1.18.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão

executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
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1.1.18.5.

1.1.18.6.

1.1.18.7.

1.1.18.8.

1.1.18.9.

1.1.18.10.

1.1.18.11.

1.1.18.12.
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A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para

abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter

registros dos mesmos constando a descrição do problema;

O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;

O prazo máximo para atendimento do chamado deve ser de até 1 dia

útil após a sua abertura;

A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e

ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "email" e

página de suporte técnico na Internet com disponibilida,de de

atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas

operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;

Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do

respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de

substituir uma peça ou recolocá-Ia no sistema, salvo-se quando o

defeito for provocado por uso inadequado;

Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente,

entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos

e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para

o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas

prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;

Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante

(informar url para comprovação), que permita verificar a garantia do

equipamento através da inserção do seu número de série;

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 conexão de

Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de

problemas;

A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não

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

componente consertado ou substituído, fica automaticamente

garantido até o final do prazo de garantia do objeto.

1.2. SERVIDOR RACK TIPO 2 - DADOS

1.2.1. GABINETE
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1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.2.1.8.

Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos

deslizantes;

Altura máxima de lU;

Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o

desligamento acidental;

Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para

exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais

como falhas de memória RAM, fontes de alimentação e disco rígido;

Deve possuir suporte de no mínimo 8 baias para instalação de discos

rígidos de 2.5 polegadas;

Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack,

do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de

facilitar sua manutenção;

Possuir projeto tool-Iess, ou seja, não necessita de ferramentas para

abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de

expansão;

Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para

que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de

temperatura adequados para o perfeito funcionamento do

equipamento, e que permita a substituição mesmo com o

equipamento em funcionamento.

1.2.2.2.

1.2.2.6.

1.2.2.3.

1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1.2.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do

equipamento na configuração ofertada mesmo em caso de falha de

uma das fontes;

As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a

substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada

ou comprometimento do funcionamento do equipamento;

As fontes de alimentação devem possuir cerificação 80Plus, no mínimo

na categoria PLATINUM.

A fonte deve ter potência mínima de 750 watts;

As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a

60Hz, com ajuste automático de tensão;

Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de

alimentação fornecida.

1.2.3. PROCESSADOR



1.2.3.1.

1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.3.4.

1.2.3.5.

1.2.3.6.

1.2.3.7.
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Equipado com 1 (um ) processador de 10 (DEZ) núcleos, com

arquitetura x86;

Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com

padrão AVX-512;

Consumir no máximo 100 W;

Tecnologia de 14nm;

Frequência de c10ck interno de no mínimo 2.4 GHz;

Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400

MHz, oferecendo no mínimo 6 canais de memória;

Memória cache de no mínimo 13.75MB.

1.2.4.2.

1.2.4.3.

1.2.4.4.

1.2.4. MEMÓRIA RAM

1.2.4.1. O servidor deverá vir equipado com 32 GB (TRINTA E DOIS) de

memória principal;

Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou

lRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnología de correção ECC (Errar

Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2666 MTfs;

Deve possuir no mínimo 24 slots de memória DIMM;

Deve suportar memória do tipo não volátil NVDIMM em, no mínimo,

12 slots de memória;

1.2.5. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE

1.2.5.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;

1.2.5.2. Possuir, no mínimo, 3 (oito) slots PCI Express 3.0;

1.2.5.3. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento,

desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão

aceitas placas de livre comercialização no mercado.

1.2.6. CONTROLADORA DE VIDEO

1.2.6.1. Deve ser do tipo on board (integrado na placa mãe) ou placa de vídeo

PCI ou PCI;

1.2.6.2. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.

1.2.7. 610S E SEGURANÇA

1.2.7.1. BI05 desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter

direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de



1.2.7.2.

1.2.7.3.

1.2.7.4.

1.2.7.5.

1.2.7.6.
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declaração fornecida pelo fabrícante do equipamento, não sendo

aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;

Deve ser compatível com padrão System Management BJOS (SMBIOS)

ou UHI na versão 2.5 ou superior;

A BI05 deve possuir o número de série do equipamento e campo

editável que permita inserir identificação customizada podendo ser

consultada por software de gerenciamento, como número de

propriedade e de serviço;

A BI05 deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de

administrador ao sistema de configuração do equipamento;

Deve ser atualizável por software;

As atualizações de BI05/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação

criptográfica segundo as especificações NIST SP800-147B.

1.2.9.5.

1.2.9.6.

1.2.9.7.

1.2.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

1.2.8.1. Todos os conectares das portas de entrada/saída devem ser

identificados pelos nomes ou símbolos;

1.2.8.2. Possuir 3 (três) interfaces USB sendo, no mínimo uma destas interfaces

no padrão 3.0;

1.2.8.3. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), uma

localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do

gabinete;

1.2.8.4. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada.

1.2.9. INTERFACE DE REDE

1.2.9.1. Possuir 02 (duas) interfaces de 10GB SFP+;

1.2.9.2. Possuir 02 (duas) interfaces de rede 1Gb BASET integradas;

1.2.9.3. Suportar taxa de transferência de 1 Gbps;

1.2.9.4. Suporte a boot remote de rede para: iSCSl, e Preboot eXecution

Environment (PXE);

Possuir tecnologia TOE ou lSO/TSO para otimização do processamento

Tep/IP;

Suportar Receíve Side Scaling (RSS);

Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e link aggregation.

1.2.10. CONTROLADORA RAID



1.2.10.1.

1.2.10.2.

1.2.10.3.

1.2.10.4.

1.2.10.5.

1.2.10.6.

1.2.10.7.

1.2.10.8.

1.2.10.9.
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Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA

com Interface de 12Gb/s;

Memória cache de no mínimo, 2GB (oito gigabytes) sendo que esta

quantidade total poderá ser atendida através de uma ou no máximo

duas placas instaladas no servidor;

Suportar e implementar RAID O, 1, 5, 6, lO, 50 e 60;

Suportar expansão de capacidade de formatação on-line;

Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução,

também de forma automática, dos volumes de RAIO sem impacto para

as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento;

Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;

Suportar implementação de disco Global Hot-spare;

Suportar migração de nível de RAID;

Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART).

1.2.11. ARMAZENAMENTO

1.2.11.1.

1.2.11.2.

1.2.11.3.

1.2.11.4.

1.2.11.5.

1.2.11.6.

1.2.11.7.

Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 02 (duas)

unidades de discos rígidos hot pluggable, de 2,5 polegadas e interface

SATA de 2 TB/s 7200 RPM;

Os discos deverão ser configurados em RAIO 1;

Deve ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição

sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a

continuidade das operações sem impacto para as aplicações;

Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

Compatível com a controladora RAID descrita acima.

Deverá possuir sistema de otimização de inicialização, com 2 (dois)

cartões tipo M.2, de 240GB ou superior;

Deverá possuir unidade de DVDRW, interna e instalada pelo

fabricante, não sendo aceito gravador externo via USB

1.2.12. SISTEMA OPERACIONAL

1.2.12.1. Deverá vir instalado de fábrica com Sistema operacional Windows

Server 2019 versão Standard;

1.2.12.2. O Licenciamento de contemplar todos os núcleos do processador

ofertado;

1.2.12.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download

gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para

equipamento ofertado;



1.2.12.4.

1.2.12.5.

1.2.12.6.

1.2.12.7.
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Apresentar declaração do fabricante informando que todos os

componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou

recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação;

O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema

operacional Windows Server 2012 ou superior. Esse item deverá ser

comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da

Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com;

O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema

operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá

ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red

Hat no link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;

O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de

virtualização VMware ESXi 5.5 ou posterior. Esse item deverá ser

comprovado através do Compatibility Guide da VMware no Iink:

http://www.vmware.com/resources/compatibility.

1.2.13. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

1.2.13.1.

1.2.13.2.

1.2.13.3.

1.2.13.4.

1.2.13.5.

1.2.13.6.

1.2.13.7.

1.2.13.8.

O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio

fabricante através de recursos de hardware e software com

capacidade de prover as seguintes funcionalidades:

Possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento

remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (l:N);

O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para

gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de

endereçamento IP dinâmico;

Permitir o monitoramento remoto, das condições de funcionamento

dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores,

memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs

e ventiladores;

Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para

acesso CLI;

Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de

gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP;

Suportar autenticação local e através de integração com MS Active

Directory/LDAP;

Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM

out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional Ü'l:l

software agente; 1

tJ



1.2.13.9.

1.2.13.10.

1.2.13.11.

1.2.13.12.

1.2.13.13.

1.2.13.14.

1.2.13.15.

1.2.13.16.

1.2.13.17.

1.2.13.18.

1.2.13.19.

1.2.13.20.

1.2.13.21.

1.2.13.22.
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Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de

sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando

uma depuração mais aprimorada;

As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware

devem ser providas por recursos do próprio equipamento e

independente de agentes ou sistema operacional;

Suportar configurações via script por REST API;

Suportar os protocolos de gerenciamento, IPMI e SNMP vl,v2c,v3,

WMI, SSH, WS MAN e REOFI5H;

Permitir customizar alertas e automatizar a execução de tarefas

baseadas em script;

Permitir configurar os seguintes parâmetros de hardware, BIOS/UEFI,

Controladoras RAIO, Volumes de Armazenamento, interfaces de rede

e gerenciamento, via templates;

Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas

operacionais, drivers e firmwares, através de solução de deployment

compatível com a solução ofertada;

Permitir a criação de perfis (baselines) de configuração para detectar

desvios relacionados ao firmware dos componentes de hardware;

Possuir informações de garantia e apresentar via relatório e ou

scorecard, listando o tipo de garantia e data limite, em caso de limite

informar via e-maif de forma automatizada para que seja possível ação

da contratante;

Permitir a detecção de pré-falhas dos componentes de hardware.

Realizar a abertura automática de chamados sem intervenção

humana, diretamente junto ao fabricante do equipamento em caso de

falha de componentes de hardware;

Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e

independente de sistema operacional;

Oeve possuir recurso remoto que permita o completo desligamento e

reinicialização (Hard-Reset) remoto do equipamento através da

interface de gerência ou através de solução alternativa

(Hardware/Software);

Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através

de CO/OVO remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIF5 e

dispositivos de armazenamento USB remotos;



1.2.13.23.

1.2.13.24.

1.2.13.25.

1.2.13.26.

1.2.13.27.

1.2.13.28.

1.2.13.29.

1.2.13.30.

1.2.13.31.

1.2.13.32.

1.2.13.33.

1.2.13.34.
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Permitir acesso do tipo Console Virtual, do mesmo fabricante dos

servidores ofertados, que permita gerenciar, monitorar e configurar

parâmetros físicos dos servidores de forma remota e centralizada;

O software de gerenciamento deve realizar descoberta automática

dos servidores, permitindo inventariar os mesmos e seus

componentes;

Suportar o monitoramento remoto (1:1 e l:N) do consumo de energia

elétrico e temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e

permitir gerenciar parâmetros de consumo, com geração de alertas;

Possuir configuração de alerta de consumo de energia para grupos de

dispositivos;

Possuir controles de energia baseados no tempo (diariamente,

semanalmente e ou faixa de datas);

Permitir configurar dispositivos individuais, grupos físicos e grupos

lógicos;

Permitir comparação de dispositivos relacionado ao seu consumo,

criando reports com equipamentos ociosos em consumo e os de maior

consumo;

A interface de gerência do servidor deve permítir a criação de grupos

de modo a permitir o gerenciamento de outros servidores a partir de

um único IP.

Deve possuir funcionalidade que impeça que usuários não autorizados

modifiquem configurações no hardware através de console local ou

remota.

Deve possuir funcionalidade que permita que os discos locais do

servidor sejam apagados de forma definitiva através de tecnologia de

regravação de dados ou similar. Esta funcionalidade deve possibilitar

que sejam definitivamente apagados quaisquer disco dentro do

servidor, suportando, no mínimo discos físicos (HDDs), discos

criptografados (5EDs) e dispositivos de memória não volátil (SSDs e

NVMe).

Deve possibilitar o download automático de atualizações de

firmwares, 8105 e drivers diretamente do site do fabricante ou

repositório local.

As atualizações de firmwares, BI05 e drivers devem ser possuir

tecnologia de verificação de integridade do fabricante, de modo

garantir a autenticidade da mesma.



1.2.13.35.

~Wna?~~de PlJ~
Estado de São Paulo

Deve possuir funcionalidade que permita a checagem pré-boot em

nível de hardware da integridade do software de área de boot do

sistema operacional;

1.2.14. ACESSÓRIOS

1.2.14.1. Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios

e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.

1.2.15. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1.2.15.1.

1.2.15.2.

1.2.15.3.

Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência

contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções

para instalação, configuração, operação e administração.

Juntamente com a Proposta, deverá ser apresentado catálogo técnico

do fabricante do Servidor, com comprovação de atendimento às

características técnicas.

Deverá ser indicado em proposta ou ficha técnica a configuração

ofertada, para o atendimento de processador, memOrla,

armazenamento, garantia e os demais detalhes técnicos solicitados,

não sendo aceito apenas cópia e cola do termo de referência.

1.2.16. SERViÇOS DE INSTALAÇÃO

Serviço de instalação física em local indicado pela contratante,

incluindo a devida energização para teste dos equipamentos e

instalação no local do sistema cliente disponível 24x7, incluindo
documentação do projeto com transferência do conhecimento.

1.2.17. CERTIFICADOS E COMPROVAÇÕES QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS PELA EMPRESA

VENCEDORA DA ETAPA DE LANCES, EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS POSTERIORES A FASE DE HABILITAÇÃO:

1.2.17.1. Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está

em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário

contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

1.2.17.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema

operacional Windows Server 2012 ou superior. Esse item deverá ser

comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da

Microsoft no link: http://www.wíndowsservercatalog.com;

1.2.17.3. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema

operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá

ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red

Hat no Iink: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;



1.2.17.4.

1.2.17.5.

OUTROS

1.2.17.6.

1.2.17.7.

1.2.17.8.

1.2.17.9.
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o modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de

virtualização VMware ESXi 5.5 ou posterior. Esse item deverá ser

comprovado através do Compatibility Guide da VMware no Iink:

http://www.vmware.com/resources/compatibility

O fabricante deverá comprovar que não possui atividade

potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais:

aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também

aquelas que) por força de normas específicas) estejam sujeitas a

controle e fiscalização ambientais; O Fabricante do equipamento

ofertado deverá possuir a Certificação IBAMA referente a Qualidade

Ambiental) em conformidade a Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE

15/03/2013 (Federal)

Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos

ofertados) deverá apresentar declaração do Fabricante específica para

o edital, autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar os

serviços de garantia exigidos;

O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante,

não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;

Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo

fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer

componente não original de fábrica para adequação do equipamento;

Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica

de direito público ou privado, comprovando que a proponente

fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos da licitação

emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone

do emitente.

1.2.18. GARANTIA

1.2.18.1. Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 84 (oitenta e

quatro) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de

assistência técnica e suporte;

1.2.18.2. Os serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da

solução ofertada;

1.2.18.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão

executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);



1.2.18.4.

1.2.18.5.

1.2.18.6.

1.2.18.7.

1.2.18.8.

1.2.18.9.

1.2.18.10.

1.2.18.11.

1.2.18.12.
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A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para

abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter

registros dos mesmos constando a descrição do problema;

O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;

O prazo máximo para atendimento do chamado deve ser de até 1 dia

útil após a sua abertura;

A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e

ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "email lJ e

página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de

atualizações e "hotfixeslJ de drivers, BIOS, firmware, sistemas

operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;

Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do

respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de

substituir uma peça ou recolocá-Ia no sistema, salvo-se quando o

defeito for provocado por uso inadequado;

Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente,

entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos

e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para

o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas

prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;

Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante

(informar url para comprovação), que permita verificar a garantia do

equipamento através da inserção do seu número de série;

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 conexão de

Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de

problemas;

A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não

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

componente consertado ou substituído, fica automaticamente

garantido até o final do prazo de garantia do objeto;

1.3. SWITCH

1.3.1. GABINETE

1.3.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19"



1.3.1.2.

1.3.1.3.
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Altura máxima de lU;

Possuir acessórios para fixação em rack;

1.3.2. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

1.3.2.1. 24 portas 10/100/1000

1.3.2.2. 4 portas SFP+ 10GbE

1.3.3. GERENCIAMENTO

1.3.3.1. Possuir Gerenciamento via Interface de linha de Comando;

1.3.3.2. Possuir interface gráfica de Usuário;

1.3.3.3. Linguagem de comando de uso comum a profissionais da área;

1.3.4. CAMADA DE OPERAÇÃO

1.3.4.1. O equipamento deverá possuir comutação totalmente compatível

com Camada 2;

1.3.5. GARANTIA

1.3.5.1. O equipamento deverá possuir Garantia básica, vitalícia e ofertada

pelo Fabricante para o Hardware;

1.3.5.2. O atendimento deverá ocorrer no próximo dia útil, com atendimento

para peças;

1.3.6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1.3.6.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência

contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções

para instalação, configuração, operação e administração.

1.3.6.2. Juntamente com a Proposta, deverá ser apresentado catálogo técnico

do fabricante do Switch, com comprovação de atendimento às

características técnicas.

1.3.7. SERViÇOS DE INSTALAÇÃO

1.3.7.1. Serviço de instalação física em local indicado pela contratante,

incluindo a devida energização para teste dos equipamentos;
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1.3.8. CERTIFICADOS E COMPROVAÇÕES QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS PELA EMPRESA

VENCEDORA DA ETAPA DE LANCES, EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS POSTERIORES A FASE DE HABILITAÇÃO:

1.3.7.1 O fabricante deverá comprovar que não possui atividade potencialmente
poluidora e utilizadora de recursos ambientais: aquelas relacionadas no
Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também aquelas que, por força de
normas específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização
ambientais; O Fabricante do equipamento ofertado deverá possuir a
Certificação IBAMA referente a Qualidade Ambiental, em conformidade
a Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013 (Federal)

OUTROS

1.3.7.2

1.3.7.3

1.3.7.4

Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos
ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica
para o edital, autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar
os serviços de garantia exigidos;

A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para
abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter
registros dos mesmos constando a descrição do problema;

A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e
ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "email" e página
de suporte técnico na Internet;

1.4. NOBREAK5

1.4.1. CONFIGURAÇÕES

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

1.4.1.6.

1.4.1.7.

Potência: 2.200VA - 2.200 Watts;

Forma de onda senoidal pura;

Tensão Nominal de Entrada: 115/127/220V - Bivolt Automático;

Tensão nominal de saída: 115V;

Fator de Potência::: 1,0

Frequência de saída: 60HZ+-l%(para operação bateria);

Número de tomadas de saída: mínimo 8 tomadas de 20A padrão NBR

14136+Borne

1.4.2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1.4.2.1. Saída padrão True serial RS-232 e USB para comunicação inteligente e

gerenciamento de energia do nobreak (acompanha cabo USB);

1.4.2.2. Possibilidade de gerenciamento via cabo RJ-45, sem a necessidade de

microcomputador por perto.



1.4.2.3.

1.4.2.4.

1.4.2.5.

1.4.2.6.

1.4.2.7.

1.4.2.8.

1.4.2.9.

1.4.2.10.

1.4.2.11.

1.4.2.12.

1.4.2.13.
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Estabilizador com mínimo de 4 estágios de regulação;

Filtro de linha interno;

Permite ser ligado na ausência de rede elétrica;

Conectar para módulo de bateria externo ao nobreak;

Função True RMS;

Fusível Rearmável;

Baterias Internas: M ín imo 4 baterias seladas 12V/17Ah;

Botão liga/desliga temporizado com função mute;

Rendimento Minimo: ~ 93% modo rede;

Tempo máximo recarga baterias internas: 4 horas.

Autonomia de 20 minutos para 50% de carga.

1.4.3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

1.4.3.1. Curto-circuito no inversor;

1.4.3.2. Sub/sobretensão da rede elétrica;

1.4.3.3. Sobreaquecimento no inversor;

1.4.3.4. Sobreaquecimento no transformador;

1.4.3.5. Potência excedida com alarme e posterior desligamento;

1.4.3.6. Descarga total das baterias;

1.4.3.7. Proteção contra ruídos e surtos de tensão.

1.4.4. GARANTIA

1.4.4.1. A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e

mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 meses balcão

1.4.5. DECLARAÇÕES

1.4.5.1. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da

sua descrição, através de documentos cuja origem seja

exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais,

ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do

fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform

Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação

de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma

característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à

desclassificação da proposta.



1.4.5.2.

1.4.5.3.

1.4.5.4.

1.4.5.5.
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Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá

ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da

transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, salvo

se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado.

Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com

objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado

em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em

edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no

confronto das informações levará à desclassificação da proposta.

Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua

para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia ou fora

dela, sem atrasos.

O licitante obrigatoriamente deverá informar em campo eletrônico

próprio do certame a MARCA e o MODELO do produto ofertado, sob

pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais

informações;

1.5. SERViÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE

1.5.1 O serviço de instalação física deverá ser efetuado em local indicado pela
contratante, incluindo a devida energização para teste de todos
equipamentos envolvidos no projeto, de modo que a CONTRATANTE
ao final dos serviços obtenha o ambiente de rede em modo c1uster,
devidamente em funcionamento, ficando

f.l) Os equipamentos constantes nos itens 1 e 2 deverão pertencer ao mesmo
fabricante;

f.2) Todos os equipamentos cotados deverão estar em linha de produção, ou seja,
sendo produzidos e comercializados pelo fabricante na data da licitação;

f.3) LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: A entrega dos equipamentos
deverá ser realizada junto ao Departamento de Tecnologia da Informação,
mediante agendamento prévio;

f A) PRAZO DE ENTREGA: A contratada deverá cumprir com a entrega dos
equipamentos em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização de
Fornecimento;

f.5) Serviço de manutenção corretiva com atendimento 24 horas por día, 7 dias
por semana;

f.6) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados ond
se encontram (on-site);



?fâmurAca~de re~
Estado de São Paulo

~tanci<t ffiaked'Jlia

f.7) A contratada deve possuir Central de Atendimento para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos
constando a descrição do problema;

f.8) Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deveram ser
substituídas sem ônus para o contratante, salva quando o defeito for
provocado por uso inadequado dos equipamentos;

f.9) Durante o prazo de garantia, em caso de ocorrência de falha e necessidade
de reposição dos discos rígidos, os mesmos devem ficar em posse da
contratante, por medida de segurança e confidencialidade das informações;

f.10) A troca dos discos rígidos defeituosos deverá ser realizada no local onde o
equipamento encontra-se instalado, por profissional qualificado e capacitado,
na presença do preposto da contratante. Será vedado o envio dos discos
rígidos pelo correio ou por outros meios de entrega;

f.ll) A proposta comercial da Licitante deverá conter, obrigatoriamente, marca e
modelo do equipamento, bem como catálogos ou prospectos anexados,
correspondentes ao produto ofertado com descrição detalhada de cada item
solicitado, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento deste item;

f.12) Declaração da licitante de que o servidor e todos os seus componentes são
novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das
propostas;

f.13) Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que o Licitante fornece/forneceu
bens compatível com o objeto da licitação, emitido em papel timbrado com
assinatura, identificação e telefone do emitente.
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ANEXO 11 - PLANILHAS PARA COMPOSIÇÃO DE MÉDIA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N~ 005/2020

PROCESSO W 0344/2020

SERVIDORES DE REDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS - MENOR PREÇO GLOBAL

ITEM DESCRiÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 SERVIDOR RACK TIPO 1 02 R$ 66.000,00 R$ 132.000,00

02. SERVIDOR RACK TIPO 2 01 R$ 64.2.33,33 R$ 64.233,33

03 SWITCH 02 R$ 6.800,00 R$ 13.600,00

04 NOBREAK 03 R$ 5.883,33 R$ 17.650,00

05 SERViÇOS DE INSTALAÇÃO E 01 R$ 7.133,33 R$ 7.133,33

CONFIGURAÇÃO

TOTAL R$234.616,67

VALIDADE DA PROPOSTA:

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

Responsável pela cotação

CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO 111- MODELO PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N~ 005/2020

PROCESSO N° 0344/2020
SERVIDORES DE REDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS - MENOR PREÇO GLOBAL

ITEM DESCRiÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 SERVIDOR RACK TIPO 1 02

02 SERVIDOR RACK TIPO 2 01

03 SWITCH 02

04 NOBREAK 03

05 SERViÇOS DE INSTALAÇÃO E 01

CONFIGURAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

Responsável pela cotação

CARIMBO DA EMPRESA

OBS.: Nos valores acima deverão estar compreendidos, além do lucro, todos os custos e
despesas díretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços,
encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital.
Validade da Proposta: _

Bertioga, de de 2020.

Validade da Proposta: _

Identificação do proponente ou representante legal

RG e CPF

Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)
OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.

OB5.: Deverá estar dentro do envelope de nº 01 - Proposta
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

PROCESSO W 0344/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TEM CONDiÇÃO DE REALIZAR O OBJETO E OS PRAZOS

DO EDITAL/CONTRATO

(papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante), CNPJ-MF ou CPF nº , sediada (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, que tem condições de realizar o objeto da licitação nos prazos
do edital/contrato, referente ao pregão presencial de nº 005/2020.

..............................................., de de 2020.

Assinatura
Nome:
Cédula de Identidade nº:

(Este Documento deverá ser entregue no credenciamento)
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N!? 005/2020

PROCESSO W 0344/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante), CNPJ-MF ou CPF nº , sediada (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação no
presente processo Iicitatór;o e sob as penas da lei, que não existe nenhum fato
superveniente impeditivo contra sua habilitação.

..............................................., de de 2020.

Assinatura
Nome:
Cédula de Identidade nº:

(Este Documento deverá ser entregue no credenciamento)
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

PROCESSO W 0344/2020

MODElO DE DECLARAÇÃO QUE ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
LEGAL PARA LICITAR

(papel timbrado da empresa licitante)

(Nome do licitante), CNPJ-MF ou CPF nQ , sediada (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, que a licitante não foi declarada inidônea por nenhum ente
da administração pública direta ou indireta seja da União, dos Estados do Distrito Federal
e dos Municípios, e ainda declara que não se encontra em razão de dispositivo legal ou
decisão judicial proibida de licitar ou contratar com a Administração Pública, e que não
possui nenhum funcionário da Câmara integrado ao seu Corpo Diretivo, Conselho ou
quadro de funcionários.

..............................................., de de 2020.

Assinatura
Nome:
Cédula de Identidade

(Este Documento deverá estar dentro do envelope de nº 002 - (HABILITAÇÃO)
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL NQ 005/2020

PROCESSO N° 0344/2020

MODElO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA DE

MENORES
(papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante), CNPJ-MF ou CPF nº , sediada (endereço completoL
declara, sob as penas da Lei e para fjns do disposto no inciso V do artigo 27 da lei nº
8.666/93, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos
para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para
qualquer trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

.............. , de de 2020.

Assinatura
Nome:
Cédula de Identidade nº:

(Este Documento deverá estar dentro do envelope de nQ002 - (HABILITAÇÃO)
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A N E X O VIII
PREGÃO PRESENCIAL NQ 005/2020

PROCESSO N" 0344/2020

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(papel timbrado da empresa licitante)

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o
nQ , com sede em , na
Rua/Av , nQ , através de seu representante legal o(a)
Sr(a) J (citar o cargo), CREDENCIA o(a) Sr(a)
........................................., portador da carteira de identidade nQ

J

para representá-Ia perante a Câmara Municipal de Bertioga , na licitação PREGÃO

PRESENCIAL nº 005/2020 outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances
verbais, manifestação quanto à intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência
e renúncia ao direito de interpor recursos e para prática de todos os demais atos inerentes
ao certame em referência.
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato impeditivo
de sua participação no citado certame.

(local, data)

Representante Legal - Nome - assinatura
Cargo

COM FIRMA RECONHECIDA

(Este Documento deverá ser entregue no credenciamento)
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ANEXO IX
Declaração de comprometimento para, conjuntamente com a entrega e instalação do
objeto da Licitação, ser entregue documento hábil que comprove a obrigação da
fabricante em dar garantia aos equipamentos adquiridos pelo prazo de 84 (oitenta e
quatro) meses.

MODELO DE DECLARAÇÃO - (papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante), CNPJ-MF ou CPF nº , sediada (endereço completo),
declaro expressamente que, no momento da entrega dos equipamentos será apresentado
documento hábil) emitido pelo fabricante dos equipamentos, atestado a garantia desses
pelo prazo de 84 (oitenta e quatro) meses.

..... , de de 2020.

Assinatura
Nome:
Cédula de Identidade n

Este Documento Deverá Ser Entregue no envelope de nQ 01
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ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL NQ 005/2020

PROCESSO W 0344/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO ACEITANDO AS CONDiÇÕES DO EDITAL E DAS ESPECIFICAÇÕES

(papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante), CNPJ-MF ou CPF nº , sediada (endereço completo),
declara expressamente aceitar as condições do presente edital e das especificações.

.... , de de 2020.

Assinatura
Nome:
Cédula de Identidade nº:
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ANEXO XI- PREGÃO PRESENCIAL NQ 005/2020

PREGÃO PRESENCIAL NQ 005/2020

PROCESSO W 0344/2020

MODElO DE DECLARAÇÃO QUE OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INClUSOS AS DESPESAS

DIRETAS E INDIRETAS

(papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACÃO

(Nome do licitante), CNPJ-MF ou CPF nº , sediada (endereço completo),

declaro expressamente que, nos preços ofertados estão inclusos as despesas diretas e

indiretas, referente a Aquisição de servidores e demais equipamentos para Datacenter no

Anexo Administrativo para atender ao legislativo de Bertioga com as condições

estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 005/2020 e seus anexos, bem como todas

as demais decorrentes da entrega .

.......... , de de 2020.

Assinatura

Nome:

Cédula de Identidade n

Este Documento Deverá Ser Entregue no envelope de n Q 01
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ANEXO XII

PREGÃO PRESENCIAL N2 005/2020
PROCESSO W 0344/2020

(papel timbrado da empresa licitante)

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE

MICROwEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES'

A empresa , inscrita no CNPJ sob
ng ,por intermédio de seu representante legal infra-assinado,
Sr(a) ,p
ortador(a) da Carteira de Identidade nQ............................ e do CPF
nQ ,DECLARA, sob as penas do artigo 299 do
Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos da lei Complementar nº 123 de 2006, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Bertioga, de de 2020.
(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:
R.G.:
Ca rgo/Fu nção:

(nome completo, CRC e assinatura do Contador COM FIRMA RECONHECIDA)
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ANEXO XIII
PREGÃO PRESENCIAL NQ 005/2020

PROCESSO W 0344/2020

DADOS PARA ENCAMINHAR EVENTUAIS RECURSOS E/OU CONTRARRECURSOS
(Devolver preenchido com a proposta)

Objeto do Processo: Aquisição de servidores e demais equipamentos para Datacenter no

Anexo Administrativo para atender ao legislativo de Bertioga com as condições
estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 005/2020 e seus anexos.

Razão Social da empresa: _

Endereço: _

CNPJ da empresa: _

Representante para encaminhar possíveis recursos e/ou contrarrecursos (nome e

qualificação):

Domicílio: _

Email profissional: _
Email pessoal: _

Watsapp: _

Este Documento Deverá Ser Entregue no envelope de n~ 01


