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TERMO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016. 
 
 
Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura entre este COFECON e essa empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente 
de Licitações do COFECON por meio de fax (61) 3208-1814 ou pelo e-mail: 
licitacao@cofecon.org.br. 

 
 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

 
Brasília, 11 de julho de 2016. 

 
 
 

ALINE TALES FERREIRA 
Superintendente em exercício 

 

 
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________________ 
 
CNPJ DA EMPRESA: ___________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ______________________________________________________________________ 
 
Cidade:_________________Estado:_______________Telefone:____________Fax:__________ 
 
Pessoa para contato: 
 
Recebemos através do acesso à página www.comprasgovernamentais.gov.br ou 
www.cofecon.org.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Brasília, _______ de _______________________ de 2016. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

 

 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cofecon.org.br/
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016. 

 

PROCESSO Nº 17.489/2016. 
 

OBJETO: Aquisição de solução de infraestrutura para o COFECON. 

 

 

ANEXOS: 

 
I. TERMO DE REFERÊNCIA 
II. MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
III. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 
IV. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
V. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VI. MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA  

 

 ASSUNTO 

1 - DO OBJETO 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8 - DA HABILITAÇÃO 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10 - DOS RECURSOS 

11 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13 -  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

14- 
DO REGISTRO DE PREÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

16 -  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 

17 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18 -  DO PAGAMENTO 

19- DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

20 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016. 

 

 

 

Processo nº: 17.489/2016. 

Modalidade: Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 27/07/2016 

Horário: 11h 

Local: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

Contato eletrônico:  licitacao@cofecon.org.br 

 

 
O COFECON – Conselho Federal de Economia, Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de 
direito público, mediante o Pregoeiro João Henrique Vieira Costa designado pela Portaria/COFECON nº 
19/2016, publicada no D.O.U. no dia 15 de abril de 2016, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para 
contratação de empresas para fornecimento de solução de infraestrutura para atender à demanda desta 
Autarquia, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; na Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006; no Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007; no Decreto nº 7.892/2013; 
subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; e demais dispositivos, condições e exigências 
estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1.  Aquisição de solução de infraestrutura para atender à demanda desta Autarquia, conforme 
especificações detalhadas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 
 

1.2.         A quantidade descrita é estimativa máxima para fornecimento durante 12 meses, com 
entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com as necessidades da 
Administração, durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

01 Servidor de Rede Tipo 01 02 

02 Servidor de Rede Tipo 02 02 

03 Sistema Operacional 01 

04 Licença de Acesso 50 

05 Storage 01 

06 Tape Autoloader 01 

07 Software de Backup 01 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação e que sejam credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), 
conforme disposições contidas no art. 3º do Decreto no 5.450, de 2005, e na Instrução Normativa MP/SLTI 
no 2, de 2010 e possuir os requisitos mínimos de qualificação, conforme consta neste Edital e no Termo de 
Referência, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacao@cofecon.org.br
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Edital e seus anexos, desde que: 
 
2.1.1. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital e anexos. 
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de licitantes: 
 
2.2.1. Em processo de falência, recuperações judiciais, extrajudiciais, ou de insolvência, ou sob outra forma 
de concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. No caso de recuperação judicial, poderão 
participar desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial certificando sua aptidão econômica 
e financeira para participar do presente procedimento licitatório (Acórdão TCU nº 8271/2011 – 2ª Câmara); 
 
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
 
2.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Conselho Federal de Economia suspenso, 
durante o prazo da sanção aplicada; 
 
2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 
 
2.2.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei no 8.666/93; e, 
 
2.2.6. Estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente. 
 
2.3. O licitante deverá estar regularmente inscrito no sistema eletrônico “Compras Governamentais”, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (SICAFWEB), devendo providenciar o seu credenciamento dentro do 
serviço “Pregão Eletrônico”. 
 
2.4. Não serão admitidas nesta licitação empresas sob forma de consórcio, com suspensão temporária para 
licitar ou contratar, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93, bem como as que estiverem em 
regime de falência ou concordata.  
 
2.5. Os proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
 
2.6 O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.  
 
2.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme §1º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico (§ 6° do art. 3° do Decreto nº 5.450/05). 
 
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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COFECON, promotor deste certame, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros, conforme § 5° do art. 3° do Decreto nº 5.450/05. 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1. A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, com a descrição do objeto ofertado, as quantidades, 
os valores unitários e totais, bem como os prazos de entrega, na forma definida nos anexos I e II deste 
Edital, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, quando, 
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
 
4.1.1 - Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado. 
 
4.2. O não envio da proposta em conformidade com o descrito no subitem anterior implicará na 
desclassificação do licitante.  
 
4.3. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
4.4. O Pregoeiro, por meio de diligência, poderá suspender a sessão pública do certame, com vistas a 
esclarecer as especificações do produto cotado. 
  
4.5. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

5.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, se iniciará a Sessão Pública do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços n° 02/2016, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
conforme o Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/2005, publicado no D.O.U. de 1º de junho de 2005. 
 
5.2. Os licitantes interessados poderão participar da sessão pública na internet, por meio do uso dos 
recursos de acesso ao sistema eletrônico. 
 
5.3. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 
 
5.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
5.5.  A desclassificação de um único Item do Lote implicará na desclassificação da proposta para todo o 
Lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os Itens do Lote. 
 
5.6. As propostas de preços contendo a descrição do objeto, do valor e dos eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 
 
5.7. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 
5.8. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
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6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação 
dos mesmos. 
 
6.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 
 
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
 
6.6. A etapa dos lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento, emitido pelo 
sistema eletrônico aos licitantes. Findo o prazo, automaticamente, será encerrada a recepção de lances. 
 
6.7. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
6.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
6.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 
 

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

7.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas ao(s) vencedor (es) do certame pelo MENOR PREÇO POR 

LOTE, conforme definido neste Edital e seus Anexos. 
 
7.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços, que poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

 

7.3. Somente serão aceitas propostas cujos preços sejam compatíveis com os praticados no mercado, 

devendo ser recusadas, após a etapa de lances, aquelas que apresentarem valores unitários superiores aos 

estipulados no Termo de Referência - Anexo I do edital, sendo aqueles considerados o preço máximo a ser 

contratado pela Administração. 

 

7.4. A proposta deverá conter, além da marca e modelo dos equipamentos a serem fornecidos, a 

documentação do fabricante (datasheet) que comprove o atendimento das especificações técnicas. 

 
7.5. Após a sessão de lances, analisando a aceitabilidade ou não, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
7.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
7.7. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para 
que seja obtido preço melhor. 
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7.8. Após o resultado classificatório correspondente e a homologação, o preço será registrado no Sistema de 
Registro de Preços do Conselho Federal de Economia, cujo resumo será publicado na imprensa oficial, para 
ciência dos interessados e efeitos legais. 
 
7.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, não cabendo direito à indenização de qualquer espécie, ressalvado o disposto no subitem 1.2. 

Fica facultada a utilização de outros meios contratuais, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao 

sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições. 

 

8.   DA HABILITAÇÃO 

  

8.1. Dos Documentos de Habilitação 
 
8.1.1 Para habilitação neste pregão eletrônico, o licitante deverá possuir registro cadastral atualizado no 
SICAF, que será confirmado por meio de consulta “on line” ao sistema, durante a sessão. 
 
8.1.2 Os documentos de habilitação constantes do SICAF a serem avaliados são os seguintes: 
 

a) Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; 
 

b)  Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 
c)  Certidão (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS; 
 

d)  CRF - Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 

e) CND – Certidão Negativa de Débitos (ou Positiva com efeitos de Negativa) emitida pela 
Secretaria de Fazenda do Estado ou Distrito Federal, ou da Unidade da Federação onde a 
empresa é sediada. 

 
f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Esta requerida através do sítio do TST – 

Tribunal Superior do Trabalho. 
 

g) Certidão Negativa emitida do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. A consulta será feita 
on-line pelo COFECON 

 
h) Ausência de Inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 

mantido pela Controladoria-Geral da União. A consulta será feita on-line pelo COFECON. 
 

8.1.3 Para fins de habilitação e em cumprimento ao subitem 8.2.1, deverão ser apresentados ainda: 
 

8.1.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

8.1.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

 
8.1.3.3. Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão; 
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8.1.3.4. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
conforme modelo de declaração no ANEXO III, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 e Lei nº 9.854/99.  

 
8.1.3.5. Declaração do licitante, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente 
que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser 
contratado pelo COFECON, conforme modelo de declaração no ANEXO IV, assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador dos licitantes, com o nº da Cédula de Identidade do declarante. 

 

8.1.3.6. Apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido em seu 
nome, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa 
licitante forneceu ou fornece o objeto desta licitação, pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto deste Edital e anexos. 
 

a) A licitante vencedora deverá comprovar também que possui em seu quadro pelo menos 1 
(um) técnico certificado pelo fabricante, para os serviços relacionados aos equipamentos 
propostos por ele. Os certificados técnicos devem abranger conteúdos com vista a garantir 
que os técnicos possam realizar a execução dos serviços de instalação, integração, 
configuração, teste e até o repasse de tecnologia. A comprovação deverá ser feita através 
da apresentação de certificado específico do produto ou solução que envolve os produtos 
ofertados; 

b) A comprovação de vínculo profissional se fará com apresentação de cópia da carteira de 
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante 
em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração 
de contratação futura de profissional detentor do certificado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional ou cópia autenticada do contrato 
de prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação para autônomo prestador 
de serviço da empresa. 

 

8.1.3.7. Apresentação de atestado de vistoria, conforme modelo no ANEXO VI, expedido em seu 
nome, fornecido pelo Conselho Federal de Economia, comprovando que a empresa licitante teve a 
possibilidade de visita ao local de execução dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse 
fato, e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 
financeiras com o COFECON. 

a) A vistoria será acompanhada por empregado do COFECON designado para esse fim, no dia 

18 de julho de 2016, das 14 horas às 16 horas. 
b) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 
8.1.4. Para fins de habilitação, deverão ser apresentados ainda: 
  

8.1..4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
8.1.4.2. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante 
consulta “online” no caso de empresas inscritas no SICAF: 
 

LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   . 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG =                            Ativo Total                                  . 
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC =                      Ativo Circulante                             . 

 Passivo Circulante 

 
8.1.5 Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazo de validade expirado, o Pregoeiro 
poderá consultar o documento nos sítios oficiais das entidades responsáveis pelo referido tributo e 
emissoras de certidões. 
 
8.1.6 Conforme regem os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  

 
8.1.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a critério desta Administração, prorrogável por igual período, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

  
8.1.6.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, quando serão 
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 

8.2 Do Envio da Documentação 
 

8.2.1 A proposta de preços adequada ao lance final e os documentos de habilitação constantes do 
subitem 8.1.3 deverão ser encaminhados ao Pregoeiro pelo campo específico no sistema eletrônico,  
ou preferencialmente no endereço eletrônico licitacao@cofecon.org.br, no prazo de 3 (três) horas, 
contado da solicitação no sistema eletrônico. A documentação de habilitação poderá ser encaminhada 
via fax. 
 
8.2.2. Todos os documentos enviados por fax ou e-mail deverão ser apresentados em original, ou 
cópia autenticada, no prazo impreterível de até 3 (três) dias úteis, contados da data da solicitação 
formal, no seguinte endereço: SCS Quadra 02, Bloco B - Sala 501 - Ed. Palácio do Comercio – 
Brasília/DF, no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas. 
  
8.2.3 Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
índice e folhas numeradas e personalizadas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 
 
8.2.4 A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou impressa, sem 
alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar: 

 
a) Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a 

esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, fac-símile e, indicação de 
endereço eletrônico (e-mail); 

b) Descrição clara do objeto de acordo com as especificações do Anexo I deste Edital; 
c) Indicação única de preços para o objeto, com exibição do valor unitário apenas em algarismos 

e por extenso, com duas casas decimais, conforme o lance final respectivo, devendo os 
licitantes elaborarem suas propostas com base no modelo constante no Anexo II deste Edital; 

d) Prazo de entrega do objeto deste Pregão, conforme especificação constante no Termo de 

Referência (Anexo I), no prazo máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado a 
partir do recebimento da Nota de Empenho e do arquivo digital, devidamente documentada, 
pela administração do COFECON. 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data da sessão 
pública de recebimento da proposta de preços. 

 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
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8.2.5 No caso do prazo de entrega e de validade da proposta ser omitidos na proposta, o Pregoeiro 

entenderá como sendo igual ao previsto, respectivamente, nos itens 8.2.4, alíneas ‘d’ e ‘e’. 
 
8.3. Constatado o atendimento das exigências habilitarias fixadas neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos, 
encaminhando-se, em seguida, os autos à autoridade competente para homologação. 
 
8.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, sendo convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
legais cabíveis. 
 
8.5.  Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, a classificação 
dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação.  
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar 
o ato convocatório deste Pregão, por meio do e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, conforme preconiza 
o artigo 18 do Decreto nº 5.450/2005. 
 
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
9.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, enviadas via fax e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
9.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, o Licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder o início da sessão (art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93). 
  

10.  DOS RECURSOS 

 
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, que 
será encaminhada ao Pregoeiro, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro do COFECON, exclusivamente via sistema eletrônico 
(www.comprasnet.gov.br), em campo próprio (art. 26, Decreto nº 5.450/05), o qual poderá reconsiderar sua 
decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente instruído para 
apreciação e decisão da Autoridade Competente. 
 
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  
 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de 
Gestão do COFECON, localizada no SCS Quadra 02, Bloco B - Sala 501 - Ed. Palácio do Comercio – 
Brasília, nos dias úteis no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas.  
 
10.6. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
10.7. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 

11.  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

http://www.comprasnet.gov.br/
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11.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado eletrônico licitacao@cofecon.org.br (art. 19, Decreto nº 
5.450/05). 
 
11.2. Os esclarecimentos serão disponibilizados em campo próprio no sitio www.comprasnet.com.br. 
  

12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
12.1. As despesas decorrentes da execução do Contrato a ser firmado entre as partes correrão à conta do 

Orçamento Geral do COFECON, para o exercício de 2016, cuja dotação orçamentária é 4.1.20.03 – 

Equipamentos de Informática. 

 

13.  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

13.1. O prazo de entrega dos objetos desta licitação deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
contado a partir do recebimento da Nota de Empenho, devidamente documentada, pela administração do 
COFECON. 
 
13.2. Os objetos desta contratação serão entregues à Coordenação de Gestão do COFECON, situado no 
SCS, Quadra 02, Bloco “B”, Sala 1201 – Edifício Palácio do Comércio, em Brasília/DF, telefone (61) 3208-
1800, ou outro local indicado pela CONTRANTE, nas quantidades e especificações solicitadas. 
  
13.3. O recebimento dos objetos desta licitação dar-se-á por uma comissão a ser constituída por 
colaboradores do COFECON designados para esse fim. 

 
13.4. O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 

 
13.4.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos objetos entregues, 
com as especificações constantes deste Edital e anexos. 

 
13.4.2. Definitivamente, após ter sido examinado e considerado em perfeitas condições de uso pelo 
COFECON. 

 
13.5. O recebimento provisório ou definitivo dos objetos deste certame não exclui a responsabilidade da 
eventual CONTRATADA em âmbito civil, nem ético profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações 
assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela Lei. 

 
13.6. Caberá ao COFECON rejeitar, no total ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as 
especificações do Termo de Referência. 
 
13.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser compatíveis com a conjuntura 
do mercado. 

 
13.8. A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste edital. 
 

14.   DO REGISTRO DE PREÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 
14.1. Os preços propostos serão registrados através da Ata de Registro de Preços que obedecerá 
integralmente às disposições do Decreto Federal nº 7.892/2001. 
 
 14.1.1 A ata de registro de preços caracteriza-se como documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, 
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas; 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
http://www.comprasnet.com.br/
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14.2 Após homologação do resultado desta licitação, o COFECON convocará o vencedor do certame para 
cumprimento das exigências pertinentes à assinatura da Ata de Registro de Preços, o que deverá, 
obrigatoriamente, ser atendido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 

14.2.1. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa vencedora obriga-se a executar os 
serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência 
e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 
condições do Termo de Referência e Edital. 

14.2.2. Para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS o Representante Legal da empresa deverá 
apresentar procuração e/ou contrato social e cédula de identificação. 

14.2.3. O compromisso de fornecimento será formalizado mediante a assinatura da Ata de Registro 
de Preços pelo fornecedor. 

 
14.3. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 
de registro de preços. 

 
14.4. Obedecendo ao disposto no § 2º do artigo 27 do Decreto nº 5.450/05, o vencedor da licitação que não 
fizer a comprovação referida no subitem anterior, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a ata 
de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 
 
14.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo fixado 
no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a empresa sujeita às 
sanções legais cabíveis. 
 
14.6. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano a contar da data da sua assinatura. 
 

14.7. A empresa que tenha seu preço registrado obrigar-se-á a cumprir as condições dispostas na Ata de 

Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela Administração, ressalvado o disposto no item 1.2. 
 
14.8. Na hipótese da empresa vencedora ter seu registro cancelado ou não firmar a contratação no prazo e 
condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do edital. Nessa hipótese, a Administração deverá negociar 
como fornecedor convocado quanto ao preço ofertado, visando manter as condições mais vantajosas do Registro 
de Preços. 
 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 
15.1. A empresa vencedora obriga-se a cumprir o constante no Item 05 do Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital – e o prescrito no contrato, sem prejuízo das decorrentes normas, anexos e natureza da 
atividade.  
 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 
 

16.1. O Conselho Federal de Economia obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas no Item 06 do 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital.  
 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1 As penalidades a que fica sujeito o licitante vencedor pela recusa em assinar o contrato, sua 
inexecução ou inadimplemento das obrigações assumidas, dentre outras, estão previstas no art. 7º da Lei 
10.520/02 e, subsidiariamente, nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93 e constam do Edital normativo. 
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 17.1.1. Das Sanções Aplicáveis: 
 

a) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estipulado: 
 

I - advertência; 
II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor total da 

contratação, sob título de Multa Compensatória; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de um ano; 
 

b) Pela inexecução total ou parcial dos objetos contratados: 
 
I - advertência; 
II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor do pedido; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 
 
17.2. Será assegurado ao licitante sancionado a ampla defesa observada a legislação vigente.  

 

 

 

 

18.   DO PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor, por meio de boleto bancário, em parcela 
única, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devendo esta ser aceita e 
atestada pelo empregado designado para o recebimento do objeto do presente Pregão. 
 
18.2. A fatura discriminativa deverá estar acompanhada da prova de regularidade relativa à Seguridade 
social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Conjunta de Débitos Relativos 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

18.3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos termos deste Edital e seus anexos. 

 
18.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajuste de preços ou correção monetária. 

 
18.4.1. O pagamento somente será efetuado se os documentos constantes no registro do SICAF 
estiverem devidamente atualizados, cuja comprovação se dará mediante consulta “ON-LINE” no 
sistema. 

 
18.4.2. O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço. 

 
18.4.3. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado 

à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de 
habilitação exigidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2014, cujos resultados 
serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

 
17.4.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente em favor do licitante vencedor. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário. 

 
18.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 
mesmos restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas 
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as datas de vencimento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

18.6.  Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária pela variação do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, “pro rata die”. 
 

 

19.   DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

19.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao COFECON 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

20.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. O edital estará à disposição dos interessados para consulta na Sede do COFECON, no SCS Quadra 
02 - Bloco “B” - Ed. Palácio do Comércio - Sala 1201 - Brasília, telefones (61) 3208-1800, nos dias úteis, das 
9h às 18h, e na internet para download, nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.cofecon.org.br. 
. 

20.1.1. As impugnações ou questionamentos encaminhados ao Pregoeiro serão respondidos e 
disponibilizados no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
20.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília-DF. Dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
20.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de 
documentos relativos a esta licitação. 
 
20.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 
 
20.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, o presente edital e a 
proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato. 
 
20.6. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento. 
 
20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.8. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou 
especialistas no assunto objeto desta licitação. 
 
20.9. Toda comunicação oficial ocorrerá por sistema eletrônico, pelo sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou por publicação, nos termos da legislação. 
 
20.10. 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 no COFECON. 
 
20.11. Fica assegurado ao COFECON o direito de, no interesse da Administração, revogar, no todo ou em 
parte, e ainda anular, a qualquer tempo, a presente licitação, dando ciência aos participantes, nos termos do 
art. 49 da Lei n.º 8.666/93, em especial na hipótese contida no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 
6.204/07.  
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cofecon.org.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 
20.13. Havendo indícios de que os questionamentos, recursos ou impugnações tenham caráter meramente 
protelatório ou que visem tumultuar ou procrastinar o processo licitatório, o Pregoeiro encaminhará cópia dos 
autos à Promotoria de Brasília para as providências cabíveis. 
 

20.14. Em caso de divergência entre as especificações insertas no SIASGnet/Comprasnet e as 

especificações contidas neste Edital, prevalecerão as constantes deste último. 
 
20.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 8.666, de 21 de julho de 
1993, Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta 
a modalidade do Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto nº 3555/2000, Decreto 7.892/2013. 
 
20.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de Brasília, Distrito Federal, com 
exclusão de qualquer outro. 

 
 

Brasília - DF, 11 de julho de 2016. 

 
 
 

                                                                         

       Júlio Flávio Gameiro Miragaya  
Presidente do COFECON 

        Aline Tales Ferreira 
Superintendente em exercício 

 

 

 

Bianca Lopes Andrade Rodrigues 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação do COFECON 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente Termo tem por objeto a aquisição de infraestrutura de Datacenter, backup e serviços de 
instalação, na modalidade Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, em conformidade com as 
especificações técnicas obrigatórias e quantitativas constantes neste Anexo. 
 
1.2. Poderá utilizar-se desta ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, 
desde que não altere o objeto e devidamente comprovada a vantagem. 
 
1.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preço, quando desejarem fazer uso da 
presente Ata de Registro de Preço, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da ata, 
para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados. 
 

1.4. O Critério de julgamento adotado é o de “menor preço por lote licitado”, sob a forma de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, obtida pela somatória dos produtos das quantidades licitadas pelos 
respectivos preços unitários ofertados em cada item do respectivo lote, relativos aos bens, transporte e 
serviços. 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1.  Faz-se constante a preocupação deste Conselho manter os serviços de informação em pleno 
funcionamento com integridade e disponibilidade para seus usuários, este termo visa à atualização 
tecnológica necessária para o Datacenter do Conselho Federal de Economia - COFECON. 
2.2 O critério de julgamento a ser adotado visa uma melhor gestão na garantia dos equipamentos, uma 
adequada integração dos diversos itens do lote, os quais fazem parte de uma solução, além do interesse da 
administração em padronizar o parque computacional do Datacenter, diminuindo os custos de 
gerenciamento e a manutenção dos contratos. 
 

3. DOS ITENS E QUANTITATIVOS  

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

01 Servidor de Rede Tipo 01 02 

02 Servidor de Rede Tipo 02 02 

03 Sistema Operacional 01 

04 Licença de Acesso 50 

05 Storage 01 

06 Tape Autoloader 01 

07 Software de Backup 01 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
4.1 Lote 01 – Item 01 – Servidor de Rede Tipo 01: 
 

4.1.1 Processadores: 
4.1.1.1 Possui, no mínimo, 02 processadores de 08 núcleos cada. 
4.1.1.2 Devem ser do mesmo tipo e modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits. 
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4.1.1.3 Possuem suporte a virtualização via hardware com tecnologia VT-x. 
4.1.1.4 Memória Cache de 20MB por processador, no mínimo. 
4.1.1.5 Frequência interna mínima: 2,4GHz. 
4.1.1.6 Frequência mínima do barramento do sistema: 1.600MHz. 
4.1.1.7 Devem possuir resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org), ou documento que 
comprove a realização do teste, atingindo um valor mínimo de 660 pontos no índice SPECint_rate2006 Base 
Results (http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) para uma configuração de 08 núcleos, conforme 
descrita no item 4.1.1.1. 
4.1.1.8 Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance; 
 

4.1.2 Memória: 
4.1.2.1 Deve possuir capacidade instalada de 32GB de memória RAM DDR4 distribuída em módulos de, no 
mínimo, 08 GB idênticos entre si. 
4.1.2.2 Os módulos deverão operar na frequência máxima do barramento do sistema e permitir as taxas 
máximas de transferência dos processadores. 
4.1.2.3 Os módulos deverão possuir tecnologia de correção erros ECC ou equivalente. 
 

4.1.3 Discos Rígidos: 
4.1.3.1 Deverão ser fornecidos, no mínimo, 02 (dois) discos rígidos de, no mínimo 600GB, 10k RPM, padrão 
SAS 6Gbps, configuráveis em RAID 1. 
4.1.3.2 Todos os discos devem ser hot pluggable/hot swap. 
4.1.3.3 Os discos devem possuir características técnicas idênticas para cada modelo solicitado. 
 

4.1.4 Controladora de Discos: 
4.1.4.1 Compatível com discos rígidos padrão SAS 6 Gbps, Dual Port. 
4.1.4.2 Possuir, no mínimo, 1GB de memória cache não volátil. 
4.1.4.3 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
4.1.4.4 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
4.1.4.5 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
4.1.4.6 Suporte a implementação de disco hot spare. 
4.1.4.7 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
4.1.4.8 Suporte a tecnologia SMART. 
4.1.4.9 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
4.1.4.10 A controladora deverá possuir integração com o software de gerenciamento ofertado, de 
modo a emitir alertas proativos na iminência de falha dos discos. 
 
 

4.1.5 Adaptadores de Rede: 
4.1.5.1 No mínimo de 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 
1000BASE-T integradas a placa mãe. 
4.1.5.2 Padrão de conexão RJ-45. 
4.1.5.3 Suporte às funções de fail over e balanceamento de carga. 
4.1.5.4 Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient 
Ethernet), 802.1q (VLAN Tag). 
4.1.5.5 Compatível com o padrão PXE. 
4.1.5.6 Suporte a Wake-On-Lan (WOL). 
4.1.5.7 Compatível com jumbo frame e com os padrões IPv4 e IPv6. 
4.1.5.8 Devem possuir suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou LSO/TSO (Large Send Offload/TCP 
Segmentation Offload) para otimização do processamento TCP/IP. 
4.1.5.9 Suportar MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas. 
4.1.5.10 Possuir LED de atividade de rede (Link). 
 

4.1.6 Placa Mãe: 
4.1.6.1 Do mesmo fabricante do servidor ou fabricado pelo fabricante do equipamento ou ainda fabricado 
por terceiros através de projeto específico do fabricante do equipamento devidamente patenteado para uso 
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exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado (genéricas para a 
montagem de servidores ou microcomputadores). 
4.1.6.2 Possuir internamente, no mínimo, 01 (uma) porta USB 2.0 ou superior. 
4.1.6.3 Possuir, no mínimo, 02 slots PCIe 3.0. 
 

4.1.7 BIOS: 
4.1.7.1 Deve ser do mesmo fabricante do servidor ou mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
servidor sempre que o mesmo for inicializado. 
4.1.7.2 Deve estar implementada em memória flash, atualizável por software. 
4.1.7.3 Deve permitir habilitar e desabilitar núcleos de processador, portas seriais e portas USBs. 
4.1.7.4 Deve possuir senha de acesso para configuração do setup. 
4.1.7.5 Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 para armazenamento de 
chaves criptográficas 
 

4.1.8 Gabinete: 
4.1.8.1 Deverá ser do tipo rack 19”. 
4.1.8.2 Altura, máxima de 2U. 
4.1.8.3 Possuir tampa frontal (Bezel), para proteger o acesso não autorizado dos discos rígidos. 
4.1.8.4 Acompanha kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack. 
4.1.8.5 Conectores externos com serigrafia indicando sua finalidade. 
4.1.8.6 Painel LCD Frontal ou LEDs luminosos frontais indicando funcionamento do servidor e possíveis 
alarmes. 
4.1.8.7 No mínimo de 04(quatro) portas USB 2.0 ou superior. 
4.1.8.8 Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA. 
4.1.8.9 Possuir drive óptico para leitura de mídias CD e DVD, caso não haja espaço frontal, será aceito drive 
externo USB a ser fornecido junto com o equipamento. 
4.1.8.10 Possuir conjunto de ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete 
mesmo em caso de falha de uma unidade. 
 

4.1.9 Fontes de Alimentação: 
4.1.9.1 Possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes de alimentação operando em 1+1, N+1 ou N+N totalmente 
redundante. 
4.1.9.2 Devem possuir seleção automática de voltagem 100-240 VAC. 
4.1.9.3 Devem ser hot-pluggable e hot swap. 
4.1.9.4 Devem possuir potência suficiente para operação do equipamento em carga total mesmo no caso de 
falha de uma das fontes. 
4.1.9.5 Cada fonte deve possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em 
carga de 50%. 
4.1.9.6 Devem vir acompanhadas com os respectivos cabos para conexão elétrica nos padrões NBR 14136. 
 

4.1.10 Interface de Gerenciamento Remoto: 
4.1.10.1 Solução por hardware e/ou software de gerenciamento remoto, independente de sistema 
operacional e do estado do servidor. 
4.1.10.2 O equipamento deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento. 
4.1.10.3 Deve suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN (web Services-
Management), CIM (Common Information Model), IPMI (Intelligent Platform Management Interface) e SNMP 
(Simple Network Management Protocol). 
4.1.10.4 Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console 
CLI. 
4.1.10.5 Permite o monitoramento remoto das condições de funcionamento dos equipamentos e seus 
componentes físicos (processadores, memórias, disco, controladores, etc.). 
4.1.10.6 Emite notificações de alerta de hardware por meio de console remoto, encaminhamento de 
e-mails e trap SNMP. 
4.1.10.7 Permitir o monitoramento remoto do consumo de energia em tempo real através do software 
console com exibição gráfica; 
4.1.10.8 Permitir a configuração remota de parâmetros da BIOS e RAID através de console remota; 
4.1.10.9 Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema 
operacional; 
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4.1.10.10 Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente; 
4.1.10.11 A interface de gerenciamento remoto deverá permitir integração ao MS AD (Microsoft Active 
Directory) para controle de autenticação e permissionamento. 
4.1.10.12 A interface de gerenciamento remoto deverá estar licenciada em todos os seus módulos no 
mínimo durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, caso se aplique. 
 

4.1.11 Sistemas Operacionais: 
4.1.11.1 O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional. 
4.1.11.2 O equipamento proposto deverá pertencer á matriz de compatibilidade dos seguintes 
sistemas operacionais: 
4.1.11.2.1 Microsoft Windows 2012 R2 x64 ou superior, comprovado através do Windows Server 
Catalog da Microsoft;  
4.1.11.2.2 Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou superior, comprovado através do HCL (Hardware 
Compatibility List) da Red Hat; 
4.1.11.2.3 Vmware ESXi 6.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware; 
4.1.11.2.4 Citrix XenServer 6.5.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da 
Citrix; 
4.1.11.3 Todos os discos necessários para reinstalação de sistema, drivers e software de gerência 
devem ser fornecidos junto aos servidores ou estarem disponíveis para download no site do fabricante. 
 

4.1.12 Documentações Complementares 
4.1.12.1 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 
elétricos; 
4.1.12.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

4.2 Lote 01 – Item 02 – Servidor de Rede Tipo 02: 
 

4.2.1 Processadores: 
4.2.1.1 Possui, no mínimo, 02 processadores de 08 núcleos cada. 
4.2.1.2 Devem ser do mesmo tipo e modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits. 
4.2.1.3 Possuem suporte a virtualização via hardware com tecnologia VT-x. 
4.2.1.4 Memória Cache de 20MB por processador, no mínimo. 
4.2.1.5 Frequência interna mínima: 2,4GHz. 
4.2.1.6 Frequência mínima do barramento do sistema: 1.600MHz. 
4.2.1.7 Devem possuir resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org), ou documento que 
comprove a realização do teste, atingindo um valor mínimo de 660 pontos no índice SPECint_rate2006 Base 
Results (http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) para uma configuração de 08 núcleos, conforme 
descrita no item 4.2.1.1. 
4.2.1.8 Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance; 
 

4.2.2 Memória: 
4.2.2.1 Deve possuir capacidade instalada de 32GB de memória RAM DDR4 distribuída em módulos de, no 
mínimo, 08 GB idênticos entre si. 
4.2.2.2 Os módulos deverão operar na frequência máxima do barramento do sistema e permitir as taxas 
máximas de transferência dos processadores. 
4.2.2.3 Os módulos deverão possuir tecnologia de correção erros ECC ou equivalente. 
 

4.2.3 Discos Rígidos: 
4.2.3.1 Deverão ser fornecidos, no mínimo, 02 (dois) discos rígidos de, no mínimo 600GB, 10k RPM, padrão 
SAS 6Gbps, configuráveis em RAID 1, e no mínimo, 15TB brutos em discos NL-SAS ou SATA disponíveis 
em RAID 5. 
4.2.3.2 Todos os discos devem ser hot pluggable/hot swap. 
4.2.3.3 Os discos devem possuir características técnicas idênticas para cada modelo solicitado. 
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4.2.4 Controladora de Discos: 
4.2.4.1 Compatível com discos rígidos padrão SAS 6 Gbps, Dual Port. 
4.2.4.2 Possuir, no mínimo, 1GB de memória cache não volátil. 
4.2.4.3 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
4.2.4.4 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
4.2.4.5 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
4.2.4.6 Suporte a implementação de disco hot spare. 
4.2.4.7 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
4.2.4.8 Suporte a tecnologia SMART. 
4.2.4.9 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
4.2.4.10 A controladora deverá possuir integração com o software de gerenciamento ofertado, de 
modo a emitir alertas proativos na iminência de falha dos discos. 
 

4.2.5 Adaptadores de Rede: 
4.2.5.1 No mínimo de 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 
1000BASE-T integradas a placa mãe. 
4.2.5.2 Padrão de conexão RJ-45. 
4.2.5.3 Suporte às funções de fail over e balanceamento de carga. 
4.2.5.4 Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient 
Ethernet), 802.1q (VLAN Tag). 
4.2.5.5 Compatível com o padrão PXE. 
4.2.5.6 Suporte a Wake-On-Lan (WOL). 
4.2.5.7 Compatível com jumbo frame e com os padrões IPv4 e IPv6. 
4.2.5.8 Devem possuir suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou LSO/TSO (Large Send Offload/TCP 
Segmentation Offload) para otimização do processamento TCP/IP. 
4.2.5.9 Suportar MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas. 
4.2.5.10 Possuir LED de atividade de rede (Link). 
 

4.2.6 Placa Mãe: 
4.2.6.1 Do mesmo fabricante do servidor ou fabricado pelo fabricante do equipamento ou ainda fabricado 
por terceiros através de projeto específico do fabricante do equipamento devidamente patenteado para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado (genéricas para a 
montagem de servidores ou microcomputadores). 
4.2.6.2 Possuir internamente, no mínimo, 01 (uma) porta USB 2.0 ou superior. 
4.2.6.3 Possuir, no mínimo, 05 slots PCIe, sendo no mínimo, 03 slots PCIe 3.0. 
 

4.2.7 BIOS: 
4.2.7.1 Deve ser do mesmo fabricante do servidor ou mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
servidor sempre que o mesmo for inicializado. 
4.2.7.2 Deve estar implementada em memória flash, atualizável por software. 
4.2.7.3 Deve permitir habilitar e desabilitar núcleos de processador, portas seriais e portas USBs. 
4.2.7.4 Deve possuir senha de acesso para configuração do setup. 
4.2.7.5 Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 para armazenamento de 
chaves criptográficas 
 

4.2.8 Gabinete: 
4.2.8.1 Deverá ser do tipo rack 19”. 
4.2.8.2 Altura, máxima de 2U. 
4.2.8.3 Possuir tampa frontal (Bezel), para proteger o acesso não autorizado dos discos rígidos. 
4.2.8.4 Acompanha kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack. 
4.2.8.5 Conectores externos com serigrafia indicando sua finalidade. 
4.2.8.6 Painel LCD Frontal ou LEDs luminosos frontais indicando funcionamento do servidor e possíveis 
alarmes. 
4.2.8.7 No mínimo de 04(quatro) portas USB 2.0 ou superior. 
4.2.8.8 Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA. 
4.2.8.9 Possuir drive óptico para leitura de mídias CD e DVD, caso não haja espaço frontal, será aceito drive 
externo USB a ser fornecido junto com o equipamento. 
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4.2.8.10 Possuir conjunto de ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete 
mesmo em caso de falha de uma unidade. 
 

4.2.9 Fontes de Alimentação: 
4.2.9.1 Possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes de alimentação operando em 1+1, N+1 ou N+N totalmente 
redundante. 
4.2.9.2 Devem possuir seleção automática de voltagem 100-240 VAC. 
4.2.9.3 Devem ser hot-pluggable e hot swap. 
4.2.9.4 Devem possuir potência suficiente para operação do equipamento em carga total mesmo no caso de 
falha de uma das fontes. 
4.2.9.5 Cada fonte deve possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em 
carga de 50%. 
4.2.9.6 Devem vir acompanhadas com os respectivos cabos para conexão elétrica nos padrões NBR 14136. 
 

4.2.10 Interface de Gerenciamento Remoto: 
4.2.10.1 Solução por hardware e/ou software de gerenciamento remoto, independente de sistema 
operacional e do estado do servidor. 
4.2.10.2 O equipamento deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento. 
4.2.10.3 Deve suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN (web Services-
Management), CIM (Common Information Model), IPMI (Intelligent Platform Management Interface) e SNMP 
(Simple Network Management Protocol). 
4.2.10.4 Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console 
CLI. 
4.2.10.5 Permite o monitoramento remoto das condições de funcionamento dos equipamentos e seus 
componentes físicos (processadores, memórias, disco, controladores, etc.). 
4.2.10.6 Emite notificações de alerta de hardware por meio de console remoto, encaminhamento de 
e-mails e trap SNMP. 
4.2.10.7 Permitir o monitoramento remoto do consumo de energia em tempo real através do software 
console com exibição gráfica; 
4.2.10.8 Permitir a configuração remota de parâmetros da BIOS e RAID através de console remota; 
4.2.10.9 Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema 
operacional; 
4.2.10.10 Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente; 
4.2.10.11 A interface de gerenciamento remoto deverá permitir integração ao MS AD (Microsoft Active 
Directory) para controle de autenticação e permissionamento. 
4.2.10.12 A interface de gerenciamento remoto deverá estar licenciada em todos os seus módulos no 
mínimo durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, caso se aplique. 
 

4.2.11 Sistemas Operacionais: 
4.2.11.1 O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional. 
4.2.11.2 O equipamento proposto deverá pertencer á matriz de compatibilidade dos seguintes 
sistemas operacionais: 
4.2.11.2.1 Microsoft Windows 2012 R2 x64 ou superior, comprovado através do Windows Server 
Catalog da Microsoft;  
4.2.11.2.2 Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou superior, comprovado através do HCL (Hardware 
Compatibility List) da Red Hat; 
4.2.11.2.3 Vmware ESXi 6.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware; 
4.2.11.2.4 Citrix XenServer 6.5.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da 
Citrix; 
4.2.11.3 Todos os discos necessários para reinstalação de sistema, drivers e software de gerência 
devem ser fornecidos junto aos servidores ou estarem disponíveis para download no site do fabricante. 
 

4.2.12 Documentações Complementares 
4.2.12.1 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 
elétricos; 



 
 

Página 22 de 58 
 

4.2.12.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

4.3 Lote 01 – Item 03 – Sistema Operacional 
 
4.3.1 Licença(s) perpétua(s) do Sistema Operacional Microsoft Windows 2012 Server R2 Standard que 
permita downgrade para Licença(s) perpétua(s) para versões anteriores sem custo adicional. 
4.3.2 A licença deverá ser fornecida em quantidade a garantir direitos de uso em 2 servidores virtuais 
Windows a serem criados/executados nos hosts físicos. 
4.3.3 Não serão aceitas licenças do tipo OEM. 
4.3.4 Deverá ser disponibilizado pelo fabricante (Microsoft) um endereço de internet (website) para 
gerenciamento das licenças (VLSC), bem como download gratuito do produto adquirido e acesso às chaves 
de instalação. 
4.3.5 Para todos os softwares e aplicativos devem ser ofertadas as últimas versões disponíveis no 
mercado. 
 

4.4 Lote 01 – Item 04 – Licenças de Acesso 
 
4.4.1 Licença(s) de CAL por usuário na mesma versão do Windows descrito no item 4.3.1 (Windows 
Server User CAL). 
4.4.2 Não serão aceitas licenças do tipo OEM. 
4.4.3 Deverá ser disponibilizado pelo fabricante (Microsoft) um endereço de internet (website) para 
gerenciamento das licenças (VLSC), bem como download gratuito do produto adquirido e acesso às chaves 
de instalação. 
 

4.5 Lote 01 – Item 05 – Storage 
 

4.5.1 Armazenamento 
4.5.1.1 Solução de armazenamento do tipo Storage Array com arquitetura DAS (Direct Attached Storage) do 
tipo SAS; 
4.5.1.2 A solução de armazenamento deve possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 12TB 
brutos. 
4.5.1.3 A solução de armazenamento deve suportar os seguintes drives: 
4.5.1.3.1 HDD (Hard Disk Drive) SAS ou FC, velocidade de 15.000 e 10.000 RPM; 
4.5.1.3.2 HDD (Hard Disk Drive) NL-SAS ou SATA, velocidade de 7.200 RPM; 
4.5.1.4 A solução de armazenamento deve suportar drives ou volumes de reserva (global hot-spare). Esses 
drives ou volumes de reserva devem ser da mesma tecnologia dos discos em produção e substituir qualquer 
disco defeituoso sem intervenção humana, de forma automática e sem parada da solução; 
4.5.1.5 O Storage Array deve suportar uma escalabilidade de no mínimo 48 drives apenas pela adição de 
novas gavetas de armazenamento, sem a substituição das controladoras ofertadas; 
 

4.5.2 Controladora de discos externa: 
Compatível com discos rígidos padrão SAS 12 Gbps, Dual Port e PCIe 3.0. 
4.5.2.1 Possui, no mínimo, 2TB de memória cache não volátil protegida por bateria com autonomia mínima 
de 24h (vinte e quatro horas). No caso da memória cache ser do tipo flash dispensa-se o uso de bateria para 
proteção dos dados em cache. A controladora deve possuir processador próprio para executar as operações 
relacionadas ao RAID, liberando assim a CPU do servidor de executar tais operações. Não serão aceitas 
controladoras que implementam RAID via chipset da CPU do servidor, através dos seus drivers instalados 
no S.O, assim como as chamadas “software-raid controllers” ou “dynamic controllers”. 
4.5.2.2 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
4.5.2.3 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
4.5.2.4 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
4.5.2.5 Suporte a implementação de disco hot spare. 
4.5.2.6 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
4.5.2.7 Suporte a tecnologia SMART. 
4.5.2.8 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
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4.5.3 Gabinetes (Chassi) 
4.5.3.1 Cada gabinete que compõe a solução deve possuir altura de no máximo 2U e ser compatível com 
rack padrão EIA-310D; 
4.5.3.2 Cada gabinete de drive deve possuir no mínimo 12 (doze) slots de drive hot-plug; 
4.5.3.3 Cada gabinete deve possuir fontes de alimentação redundantes e hot-plug/hot-swap, de forma a 
prover alta disponibilidade estrutural; 
4.5.3.4 Cada fonte de alimentação deve suportar tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz e possuir 
potencia suficiente para suportar a configuração máxima do gabinete; 
4.5.3.5 Cada fonte de alimentação deve acompanhar cabos de alimentação com conectores padrão IEC 
C13/C14 e amperagem compatível com a potência das mesmas; 
4.5.3.6 Cada gabinete deve acompanhar kit de trilhos deslizantes para fixação do equipamento em rack 
padrão EIA-310D; 
4.5.3.7 Deve acompanhar 02 (dois) cabos SAS para conexão dos Enclosure Management Module (EMM) 
com a controladora de discos externa. 
 

4.6 Lote 01 – Item 06 – Tape Autoloader 
 

4.6.1 Características: 
4.6.1.1 Gabinete tipo rack com altura de no máximo 2U; 
4.6.2 Capacidade de até, no mínimo, 08 (oito) fitas padrão LTO; 
4.6.3 Possuir Display frontal para operação e monitoramento que permita realizar determinadas 
configurações e monitorar o funcionamento do equipamento; 
4.6.4 Possuir fonte de alimentação bivolt 110/220; 
4.6.5 Possuir driver padrão LTO-7 com as seguintes características: 
4.6.6 Interface de conexão 6Gb SAS; 
4.6.7 Capacidade de compressão de 2:1; 
4.6.8 Compatível com mídia WORM; 
4.6.9 Possuir leitor de código de barras com tecnologia laser para leitura das etiquetas, padrão de 
mercado, para identificação dos cartuchos; 
4.6.10 Possuir, no mínimo, 1 (um) slot para importação e exportação de fitas no Library; 
4.6.11 Possuir capacidade de configuração de, pelo menos, 1 (uma) unidade de fita como cartucho de 
limpeza, esta configuração deverá permitir a ativação automática do processo de limpeza do dispositivo de 
leitura-gravação, quando detectado pelo sistema, sem necessidade de intervenção do operador; 
4.6.12 Possuir característica de execução de inventário de mídias quando da inicialização do equipamento; 
4.6.13 Oferecer a capacidade de gerenciamento remoto através de Web Browser, para controle e 
configuração da biblioteca, movimentação dos cartuchos para finalidade de manutenção e gerenciamento; 
4.6.14 Possuir um arquivo interno de eventos de erro (error logs) acessível desde o painel de controle até a 
interface Web de gerenciamento; 
4.6.15 Suportar gerenciamento remoto SNMP através de TCP/IP; 
 

4.6.16 Gabinete e Acessórios: 
4.6.16.1 Acompanhar placa controladora 12Gbp SAS, PCIe; 
4.6.16.2 Acompanhar etiquetas de código de barras compatível com a unidade especificada e 
número de fitas fornecidas; 
4.6.16.3 Possuir suporte a no mínimo 08 (oito) cartuchos; 
4.6.16.4 Acompanhar 08 (oito) cartuchos LTO-7 compatível com a Library  
4.6.16.5 Acompanhar 01 (um) cartucho de limpeza; 
4.6.16.6 Deverá acompanhar cabos e conectores necessários para manter a funcionalidade desta 
unidade; 
 

4.6.17 Compatibilidade: 
4.6.17.1 Compatibilidade com servidores descritos no Item 4.1 e no Item 4.2; 
4.6.17.2 Compatibilidade com os softwares de backup Symantec NetBackup, Commvault Simpana, 
Dell NetVault e EMC Networker. 
 

4.6.18 Documentações Complementares 
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4.6.18.1 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; 
4.6.18.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

4.7 Lote 01 – Item 07 – Software de Backup 
 

4.7.1 Arquitetura: 
4.7.1.1 Possuir arquitetura em cliente-servidor, sendo: 
4.7.1.1.1 Servidor da Camada de Gerenciamento (Servidor de Gerenciamento): 
4.7.1.1.1.1 Deve possuir capacidade de gerenciar múltiplos subsistemas de armazenamento e múltiplos 
Agentes de Backup; 
4.7.1.1.1.2 Deve possuir catálogo de backups centralizado, contendo as informações relativas aos jobs 
e políticas de backup, mídias e quaisquer informações relevantes.  
4.7.1.1.1.3 Possuir mecanismo de proteção (backup) das informações armazenadas no catálogo de 
backup; 
4.7.1.1.1.4 Possuir mecanismo de reconstrução do catálogo de backup, sem a necessidade de 
cataloga-lo novamente; 
4.7.1.1.1.5 Possuir mecanismo de restauração granular da base de dados da solução de backup, 
permitindo escolher no mínimo restauração dos Jobs de backup ou catalogo de mídia, sem a necessidade 
de restaurar toda a base. 
4.7.1.1.1.6 Suportar o gerenciamento de múltiplos dispositivos de backup (bibliotecas de fitas, drives de 
backup, dispositivos de disco com e sem desduplicação), conectados localmente (Direct Attached), 
remotamente (Client Attached) ou compartilhados entre múltiplos servidores via SAN (Storage Area 
Network); 
4.7.1.1.1.7 Deve ser capaz de efetuar operações de backup e restore de clientes de backup de qualquer 
plataforma suportada, mesmo que diferente da plataforma do servidor de Camada de Gerenciamento 
(Exemplo: Servidor Linux deve ser capaz de efetuar backup de clientes Windows, Linux e Unix). 
4.7.1.1.1.8 Deve permitir o gerenciamento centralizado de diversos servidores da camada de 
gerenciamento, a console deve ser acessada no mínimo por duas das três formas conhecidas CLI, GUI ou 
WebUI; 
4.7.1.1.1.9 Capacidade de criação de múltiplas e/ou simultâneas imagens de backup, cada um com 
atributos únicos, retenção própria, ou após a conclusão do backup primário realizar copia para outro 
dispositivo com retenção diferente da original, por exemplo: backup primário realizado em disco com 
retenção para 3 dias e backup secundário em fita com retenção de 1 ano. 
4.7.1.2 Requerimentos de Gerenciamento e Segurança: 
4.7.1.2.1 Possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore através de interface gráfica e linha 
de comando; 
4.7.1.2.2 Possuir interface gráfica para gerenciamento, monitoramento, emissão de alertas, emissão 
de relatórios sobre as operações de backup/restore; 
4.7.1.2.3 Caso existam múltiplos ambientes de backup, a interface gráfica deve ser capaz de 
monitorar e gerenciar remotamente outros servidores da camada de gerenciamento. 
4.7.1.2.4 A credencial do usuário de backup deve ser validada para acessar o ambiente de backup 
remoto; 
4.7.1.2.5 Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para 
atividades de administração e operação do software de backup: 
4.7.1.2.6 Suportar configuração de privilégios para os usuários de backup, definindo os grupos de 
agentes, tarefas que podem realizar e quantidade de dados que podem armazenar nos dispositivos de 
armazenamento; 
4.7.1.2.7 Possuir a capacidade de cópia automática ou manual de dados em mídias de 
armazenamento para outras mídias a fim de guarda externa; 
4.7.1.2.8 Possuir a capacidade de automatizar os procedimentos de cópia de fitas virtuais para fitas 
físicas através de filtros customizáveis. 
4.7.1.3 Facilidade de Implementação e Manutenção: 
4.7.1.3.1 Possuir mecanismo de instalação de plug-ins de forma remota nos agentes de backup, 
através de interface própria no Servidor de Gerenciamento. 
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4.7.1.3.2 Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade, o fabricante deve 
possuir mecanismo público para consulta das listas de compatibilidade de sistemas operacionais e software 
que exijam plug-ins específicos. Que contenha: 
4.7.1.3.2.1 Versões do Produto suportado para instalação ou uso no Sistema Operacional em questão; 
4.7.1.3.2.2 Compatibilidade com Sistemas Operacionais, aplicações, bancos de dados e sistemas de 
arquivos (File System); 
4.7.1.4 Características Gerais: 
4.7.1.4.1 Permitir a realização de LAN-Free backup.  
4.7.1.4.2 O backup via SAN deve ocorrer sem a necessidade de licenciamento adicional; 
4.7.1.4.3 Possuir a capacidade de realizar backup de Servidores de Arquivos no formato incremental 
para sempre. Após a realização de cada backup incremental, este deve ser automaticamente consolidado 
para que seja gerada a visão FULL de restore; 
4.7.1.5 Suporte a ambientes Virtuais: 
4.7.1.5.1 VMWare, Hyper-V e XenServer 
4.7.1.6 Desduplicação de Dados: 
4.7.1.6.1 Possuir mecanismo de software e/ou hardware que provê a capacidade de realizar 
desduplicação e compressão de dados; 
4.7.1.6.2 Possuir a capacidade de replicação de dados de maneira otimizada, entre appliances de 
desduplicação, enviando somente blocos únicos; 
4.7.1.7 Disaster Recovery: 
4.7.1.7.1 Possuir de forma integrada e nativa a capacidade de recuperação automatizada do sistema 
operacional sem a necessidade de rotinas independentes de backup, não necessitando sistema operacional 
previamente instalado no servidor de destino; 
4.7.1.7.2 Possuir a capacidade de recuperação do Sistema Operacional realizando boot remoto PXE 
ou mídia ótica (CD/DVD/Pen-drive) independente do hardware escolhido (hardware agnóstico); 
 

4.7.2 Replicação: 
4.7.2.1 Permitir que a replicação dos dados armazenados em subsistemas de armazenamento seja 
gerenciada pelo servidor de Backup; 
 

4.7.3 Base de dados: 
4.7.3.1 O catálogo de backup deve ser provido nativamente pela ferramenta de backup ou através de base 
de dados relacional fornecida em conjunto com a solução; 
 

4.7.4 Compatibilidade: 
4.7.4.1 A solução deve garantir no mínimo proteção através de agentes/opções para as seguintes 
aplicações: 
4.7.4.1.1 Base de dados: Oracle, Microsoft SQL Server, Postgree e MySQL; 
4.7.4.1.2 Hypervisor: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere e Citrix XenServer; 
4.7.4.1.3 Colaborativos: Microsoft SharePoint Server e Lotus Domino; 
4.7.4.1.4 Suporte a Oracle RAC, Informix,  AIX, DB2 e SyBase; 
 

4.7.5 Criptografia: 
4.7.5.1 Possuir capacidade nativa de efetuar criptografia de backup em AES-128 e AES-256 bits. 
 

4.7.6 Protocolos: 
4.7.6.1 Suportar backup de múltiplos fluxos de dados provenientes de dispositivos NAS para Tape através 
do protocolo NDMP; 
4.7.6.2 Suportar dispositivos conectados via  SCSI, iSCSI, IP, SAS, ou Fibre Channel SAN interfaces. 
 

4.7.7 Backup: 
4.7.7.1 Possuir a capacidade transferir múltiplos fluxos simultâneos de dados provenientes de servidores 
distintos para dispositivos de gravação; 
4.7.7.2 Possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em vários dispositivos 
de gravação, 
4.7.7.3 Possuir a função de D2D e D2D2T, ou seja, que permita o envio dos dados para disco e 
posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco ou fita) sem a necessidade de criação de outro job 
de backup; 
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4.7.7.4 Possuir a capacidade de verificar o conteúdo das fitas de modo off-line, sem a necessidade de 
carrega-las no drive para leitura; 
4.7.7.5 Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de backup, com intervalo de: Hora, dia do 
mês, dia da semana e mês. Datas e horário específicos, e datas recorrentes. 
4.7.7.6 Possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup; 
 

4.7.8 Restore: 
4.7.8.1 Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de restore, com intervalo de: Hora, dia do 
mês, dia da semana e mês. Datas e horário específicos, e datas recorrentes. 
 

4.7.9 Relatórios / Notificações: 
4.7.9.1 Possuir relatórios de utilização da ferramenta e capacidade dos dispositivos de backup. 
4.7.9.2 Possibilitar geração de relatórios customizados. 
4.7.9.3 Possuir relatórios com informações essenciais prontos para utilização (built-in). 
4.7.9.4 Possibilitar geração de relatório parametrizável com data, cliente de backup entre outros dados para 
identificar mídia de armazenamento utilizada. 
4.7.9.5 Possibilitar identificar os Jobs de backup que estão contidos nas mídias e/ou servidores de 
armazenamento. 
4.7.9.6 Permitir a emissão de relatórios que incluam dados da solução de backup tais como: Licenciamento, 
clientes, entre outros; 
4.7.9.7 Permitir exportar os relatórios para formato HTML ou outro formato de visualização amigável; 
 

4.7.10 Licenciamento: 
4.7.10.1 Solução de software gerenciador de Backup e Restore, deve ser licenciada por capacidade 
(05 TB) ou por componentes, desde que proteja o ambiente com : 1 Tape Drive, 10 servidores (fisicos ou 
virtuais), Sendo quatro (4) servidores SQL. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO  

 

5.1. Quando a Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração, emitida pela própria Licitante, de que está autorizada a comercializar os equipamentos e prestar 
os serviços de garantia exigidos; 

5.2. Declaração de que os equipamentos e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e 
estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas; 

5.3. 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; 

5.4. A proposta comercial da Licitante deverá conter, obrigatoriamente, marca e modelo do equipamento, 
bem como catálogos ou prospectos anexados, correspondentes ao produto ofertado, para verificar, com 
base nas especificações técnicas do fabricante do equipamento, se estes atendem aos requisitos que 
constam deste Termo de Referência. 

 
6. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

 
6.1. O prazo de instalação será de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de recebimento pelo 

CONTRATANTE dos equipamentos; 

 

6.2. Realizar a instalação física e lógica dos equipamentos contratados, devendo ser feita todas as 

configurações necessárias ao seu perfeito funcionamento. 
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6.3. Os referidos procedimentos deverão ser realizados por meio de profissional técnico devidamente 

identificado, habilitado e qualificado para tal finalidade. 

 

6.4. Durante a etapa de instalação lógica, deverão ser conferidas, inspecionadas e verificadas todas as 

características previstas ao equipamento, citar quantidades de núcleos de CPU instalados e ativos, 

quantidade de memória instalada e disponível, interfaces, discos, dentre outros, cotejando com a 

especificação técnica exigida. 

 

6.5. A instalação lógica deve contemplar: 

6.5.1. Instalação do sistema operacional Windows Server 2012, de acordo com as licenças adquiridas, 

bem como a instalação do Hypervisor utilizado pelo órgão (Citrix XenServer) apenas, sem ônus 

para a CONTRATANTE; a parte de dados e arquivos do órgão não serão movimentados pela 

CONTRATADA; 

6.5.2. Instalação do sistema operacional, nos demais servidores, quando for o caso e de acordo com a 

necessidade da CONTRATANTE; 

6.5.3. Criação dos volumes lógicos, nos servidores, ou no storage que compõem a solução adquirida; 

6.5.4. Integração de toda a solução adquirida (servidores, storage e unidade de backup); 

6.5.5. Instalação do software de backup, quando adquirido, com a configuração das politicas de 

backup; 

 

6.6. Será de responsabilidade da CONTRATADA a correção dos problemas técnicos decorrentes de 

erros identificados na execução da instalação e configuração dos equipamentos, sejam operacionais ou por 

problemas de mau funcionamento, responsabilizando-se por todos os procedimentos e custos envolvidos 

para resolução, sob pena de incorrer em sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa. 

 

6.7. A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE o Relatório de Instalação, com a 

descrição dos equipamentos instalados, identificação do responsável pela instalação por parte da 

CONTRATADA e identificação do responsável pelo acompanhamento e conferência por parte da 

CONTRATANTE, além de informações relevantes da instalação. 

 

6.8. O Relatório de Instalação deverá ter clareza de informações do que foi efetivamente instalado e 

disponibilizado livre de falhas para a CONTRATANTE, sendo que no caso de itens acessórios e ou 

componentes faltantes que deveriam estar juntamente com o equipamento ou de falhas e ou erros de 

componentes dos equipamentos, essas faltas ou ausências e ou falhas ou erros deverão ser detalhadas e 

observadas pelo Relatório de Instalação. 

 

6.9. O Relatório de Instalação deverá conter campo para coletar as assinaturas do responsável da 

CONTRATADA da instalação e do responsável pelo acompanhamento e conferência da CONTRATANTE, 

assim como também para atesto pelo Fiscal do Contrato da CONTRATANTE. 
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7. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 

 
7.1 Durante o prazo de garantia, a empresa contratada deverá prestar, sem qualquer custo adicional, os 
serviços descritos nos itens a seguir, bem como cumprir os prazos definidos, considerando todos os 
requisitos, componentes e acessórios solicitados neste Termo e os que por ventura sejam fornecidos pela 
empresa CONTRATADA para suprir determinada funcionalidade. 
 
7.2 O prazo mínimo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento on-site, em dias úteis 
no horário comercial, a contar da data do recebimento definitivo. 
 
7.3 Os serviços de reparo dos equipamentos devem ser executados no local onde se encontram 
instalados os equipamentos. 
 
7.4 Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça 
defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. 
 
7.5 O prazo máximo para atendimento dos chamados abertos para itens de hardware, contado a partir 
da abertura do chamado e dentro do período de disponibilidade para atendimento, é de 24 (vinte e quatro) 
horas para atendimento. 
 
7.6 A Contratada deve possuir Central de Atendimento tipo 0800 para abertura dos chamados de 
garantia, em português, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do 
problema. 
 
7.7 Deverá a CONTRATADA apresentar Relatório de Atendimento para cada visita e/ou atendimento de 
suporte técnico e/ou de assistência técnica executado. 

 
8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
8.1 A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos propostos em até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da emissão da nota de empenho. 
 
8.2 O prazo poderá ser prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, antes do seu vencimento, 
desde que ocorra fato superveniente, justificado e aceito pelo Conselho Federal de Economia – COFECON. 
 
8.3 Os equipamentos da presente licitação deverão ser entregues no Conselho Federal de Economia – 
COFECON, no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 1201 - CEP: 70318-900 - Brasília/DF, em dia 
de expediente normal, no horário de 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas. 

 
9. FUNDAMENTO LEGAL 

9.1. O procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, bem como as demais condições e exigências estabelecidas no Edital. 

10. DA ESTIMATIVA DE PREÇO 
 

10.1. O valor global total anual estimado para a cobertura da despesa com o objeto deste Termo de 

Referência, conforme especificações constantes neste documento, é de R$ 312.328,70 (trezentos e doze 

mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos), com base no levantamento de preços realizado 

pelo COFECON, constante do Processo nº 17.489/2016. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 



 
 

Página 29 de 58 
 

 
11.1. A vencedora deste certame deverá: 

11.1.1. Entregar os equipamentos/materiais no local indicado pelo COFECON, nas quantidades e 
especificações solicitadas; 

11.1.2. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, transportes, fretes, equipamentos, seguros, 
taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias à 
perfeita execução do objeto; 

11.1.3. Não transferir a outrem os materiais e equipamentos que serão fornecidos, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da Administração, desde que assuma total responsabilidade pelos 
materiais entregues; 

11.1.4. Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
objetos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

11.1.6. Executar fielmente o objeto que lhe foi adjudicado, observadas as disposições constantes deste 
Termo de Referência, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de 
adquiri-los de outros fornecedores, garantindo que detenham padrão de qualidade e quantidade dos 
produtos a serem entregues; 

11.1.7. Fornecer número de telefone, fac-símile, e-mail do responsável para contato, visando atender às 
solicitações do COFECON. 

11.1.8. Sanar as falhas eventuais, imediatamente após sua verificação e atender prontamente quaisquer 
exigências do COFECON, inerentes ao objeto, reservando ao COFECON o direito de rejeitá-los, se os 
mesmos não forem prestados a contento. 

11.1.9. Apresentar o faturamento detalhado, discriminados em Nota Fiscal correspondente, emitida, sem 
rasura e legível, de acordo com a legislação pertinente. 
 
11.1.10.  Manter, durante todo o período de vigência da Ata do Registro de Preços, um preposto aceito pelo 
COFECON para representação da empresa contratada sempre que for necessário. 

12  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições desse processo licitatório. 
 
12.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor. 
 
12.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
 
12.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas no material fornecido, para imediata 
substituição. 
 
12.5. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
12.6.  Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, através da indicação de um servidor do 
COFECON, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 
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12.6.1. São atribuições do Fiscal nomeado pelo COFECON: 
 

a) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações 
assumidas no contrato e na sua proposta de preços; 
 

b) manter contato com o preposto da empresa contratada, visando assegurar a prestação 
eficiente dos serviços contratados; 

 
c) assegurar-se de que os preços contratados estão de acordo com os praticados no 

mercado pela empresa contratada, de forma a garantir que continuem sendo os mais 
vantajosos para a Administração; 
 

d) solicitar à empresa contratada, sempre que necessário, a comprovação do valor dos 
preços praticados na data da emissão das faturas; 
 

e) emitir atos opinativos sobre os atos relativos à execução do contrato, quanto ao 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, às exigências das condições 
estabelecidas no Edital convocatório, no contrato e na sua proposta de preços; quanto à 
aplicação de sanções e demais atos necessários. 
 

12.7. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes. 
 
12.8. Emitir, por intermédio da Coordenação de Gestão do COFECON, pareceres sobre os atos relativos à 
execução do contrato a ser firmado entre as partes, em especial, quanto ao acompanhamento, fiscalização 
da prestação de serviços, aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes do presente certame correrão à conta do Orçamento Geral do COFECON, 

através da dotação orçamentária, conta: 4.1.20.03 (Equipamentos de Informática). 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pelo COFECON até o 10º (dez) dias úteis a contar da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da comprovação de recolhimento dos encargos sociais, e dos 
demonstrativos, devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Termo de Referencia e Edital e após consulta online ao SICAF. 

15.   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 As penalidades a que fica sujeito o licitante vencedor pela recusa em assinar o contrato, sua 
inexecução ou inadimplemento das obrigações assumidas, dentre outras, estão previstas no art. 7º da Lei 
10.520/02 e, subsidiariamente, nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93 e constam do Edital normativo. 
 
 
 15.1.1. Das Sanções Aplicáveis: 
 
 

a) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estipulado: 
 

I - advertência; 

II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor total da 
contratação, sob título de Multa Compensatória; 



 
 

Página 31 de 58 
 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de um ano; 

 

b) Pela inexecução total ou parcial dos objetos contratados: 
 

I - advertência; 

II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor do pedido; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 

16. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

16.1. Os objetos a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 
tratam a Lei nº. 10.520/02 e o Decreto nº. 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características 
gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da 
modalidade Pregão Eletrônico. 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

 
17.1. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos deste Termo de Referência 
execução consistirão na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito fornecimento do(s) material(s)/equipamento(s), devendo ser 
exercido por um representante da Administração, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da 
Lei nº 8.666/1993. 

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

18.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) se responsabilizará(ao) pela qualidade dos materiais/equipamentos 
fornecidos, assim como pela adequação dos mesmos às exigências do instrumento convocatório. 

18.2. A proposta escrita e os documentos para classificação e habilitação do vencedor dos itens deverão ser 
encaminhados pelo próprio licitante através do fax nº (61) 3208-1800 ou, preferencialmente, pelo e-mail 

licitacao@cofecon.org.br no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  

18.3. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação da empresa 
vencedora, e ainda o enquadramento nas sanções do art. 7.º, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. 

 

Brasília/DF, 11 de julho de 2016. 

WEBSTER’S GOMES FERNANDES 

Consultor 

JOÃO HENRIQUE VIEIRA COSTA 

PST – Assistente Administrativo 

FERNANDO ATHAIDE NÓBREGA FILHO 

Assessor de TI 

ALEXANDRE CAFÉ RODRIGUES 

Assessor III de TI 

 

ALINE TALES FERREIRA 

Superintendente em exercício 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

(em papel personalizado da empresa) 

 

Brasília, xx de xxxxx de 2016. 

 

Ao Senhor 

João Henrique Vieira Costa 

Pregoeiro do 

Conselho Federal de Economia 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta comercial para o fornecimento dos equipamentos objetos 
do Pregão Eletrônico para Registro de preços nº 02/2016, promovido por essa Autarquia, conforme abaixo: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de solução de infraestrutura para atender à demanda desta Autarquia, conforme 
especificações abaixo: 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

01 Servidor de Rede Tipo 01 02 

02 Servidor de Rede Tipo 02 02 

03 Sistema Operacional 01 

04 Licença de Acesso 50 

05 Storage 01 

06 Tape Autoloader 01 

07 Software de Backup 01 
 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
2.1 Lote 01 – Item 01 – Servidor de Rede Tipo 01: 
 

2.1.1 Processadores: 
2.1.1.1 Possui, no mínimo, 02 processadores de 08 núcleos cada. 
2.1.1.2 Devem ser do mesmo tipo e modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits. 
2.1.1.3 Possuem suporte a virtualização via hardware com tecnologia VT-x. 
2.1.1.4 Memória Cache de 20MB por processador, no mínimo. 
2.1.1.5 Frequência interna mínima: 2,4GHz. 
2.1.1.6 Frequência mínima do barramento do sistema: 1.600MHz. 
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2.1.1.7 Devem possuir resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org), ou documento que 
comprove a realização do teste, atingindo um valor mínimo de 660 pontos no índice SPECint_rate2006 Base 
Results (http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) para uma configuração de 08 núcleos, conforme 
descrita no item 4.1.1.1. 
2.1.1.8 Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance; 
 

2.1.2 Memória: 
2.1.2.1 Deve possuir capacidade instalada de 32GB de memória RAM DDR4 distribuída em módulos de, no 
mínimo, 08 GB idênticos entre si. 
2.1.2.2 Os módulos deverão operar na frequência máxima do barramento do sistema e permitir as taxas 
máximas de transferência dos processadores. 
2.1.2.3 Os módulos deverão possuir tecnologia de correção erros ECC ou equivalente. 
 

2.1.3 Discos Rígidos: 
2.1.3.1 Deverão ser fornecidos, no mínimo, 02 (dois) discos rígidos de, no mínimo 600GB, 10k RPM, padrão 
SAS 6Gbps, configuráveis em RAID 1. 
2.1.3.2 Todos os discos devem ser hot pluggable/hot swap. 
2.1.3.3 Os discos devem possuir características técnicas idênticas para cada modelo solicitado. 
 

2.1.4 Controladora de Discos: 
2.1.4.1 Compatível com discos rígidos padrão SAS 6 Gbps, Dual Port. 
2.1.4.2 Possuir, no mínimo, 1GB de memória cache não volátil. 
2.1.4.3 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
2.1.4.4 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
2.1.4.5 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
2.1.4.6 Suporte a implementação de disco hot spare. 
2.1.4.7 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
2.1.4.8 Suporte a tecnologia SMART. 
2.1.4.9 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
2.1.4.10 A controladora deverá possuir integração com o software de gerenciamento ofertado, de 
modo a emitir alertas proativos na iminência de falha dos discos. 
 
 

2.1.5 Adaptadores de Rede: 
2.1.5.1 No mínimo de 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 
1000BASE-T integradas a placa mãe. 
2.1.5.2 Padrão de conexão RJ-45. 
2.1.5.3 Suporte às funções de fail over e balanceamento de carga. 
2.1.5.4 Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient 
Ethernet), 802.1q (VLAN Tag). 
2.1.5.5 Compatível com o padrão PXE. 
2.1.5.6 Suporte a Wake-On-Lan (WOL). 
2.1.5.7 Compatível com jumbo frame e com os padrões IPv4 e IPv6. 
2.1.5.8 Devem possuir suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou LSO/TSO (Large Send Offload/TCP 
Segmentation Offload) para otimização do processamento TCP/IP. 
2.1.5.9 Suportar MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas. 
2.1.5.10 Possuir LED de atividade de rede (Link). 
 

2.1.6 Placa Mãe: 
2.1.6.1 Do mesmo fabricante do servidor ou fabricado pelo fabricante do equipamento ou ainda fabricado 
por terceiros através de projeto específico do fabricante do equipamento devidamente patenteado para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado (genéricas para a 
montagem de servidores ou microcomputadores). 
2.1.6.2 Possuir internamente, no mínimo, 01 (uma) porta USB 2.0 ou superior. 
2.1.6.3 Possuir, no mínimo, 02 slots PCIe 3.0. 
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2.1.7 BIOS: 
2.1.7.1 Deve ser do mesmo fabricante do servidor ou mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
servidor sempre que o mesmo for inicializado. 
2.1.7.2 Deve estar implementada em memória flash, atualizável por software. 
2.1.7.3 Deve permitir habilitar e desabilitar núcleos de processador, portas seriais e portas USBs. 
2.1.7.4 Deve possuir senha de acesso para configuração do setup. 
2.1.7.5 Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 para armazenamento de 
chaves criptográficas 
 

2.1.8 Gabinete: 
2.1.8.1 Deverá ser do tipo rack 19”. 
2.1.8.2 Altura, máxima de 2U. 
2.1.8.3 Possuir tampa frontal (Bezel), para proteger o acesso não autorizado dos discos rígidos. 
2.1.8.4 Acompanha kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack. 
2.1.8.5 Conectores externos com serigrafia indicando sua finalidade. 
2.1.8.6 Painel LCD Frontal ou LEDs luminosos frontais indicando funcionamento do servidor e possíveis 
alarmes. 
2.1.8.7 No mínimo de 04(quatro) portas USB 2.0 ou superior. 
2.1.8.8 Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA. 
2.1.8.9 Possuir drive óptico para leitura de mídias CD e DVD, caso não haja espaço frontal, será aceito drive 
externo USB a ser fornecido junto com o equipamento. 
2.1.8.10 Possuir conjunto de ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete 
mesmo em caso de falha de uma unidade. 
 

2.1.9 Fontes de Alimentação: 
2.1.9.1 Possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes de alimentação operando em 1+1, N+1 ou N+N totalmente 
redundante. 
2.1.9.2 Devem possuir seleção automática de voltagem 100-240 VAC. 
2.1.9.3 Devem ser hot-pluggable e hot swap. 
2.1.9.4 Devem possuir potência suficiente para operação do equipamento em carga total mesmo no caso de 
falha de uma das fontes. 
2.1.9.5 Cada fonte deve possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em 
carga de 50%. 
2.1.9.6 Devem vir acompanhadas com os respectivos cabos para conexão elétrica nos padrões NBR 14136. 
 

2.1.10 Interface de Gerenciamento Remoto: 
2.1.10.1 Solução por hardware e/ou software de gerenciamento remoto, independente de sistema 
operacional e do estado do servidor. 
2.1.10.2 O equipamento deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento. 
2.1.10.3 Deve suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN (web Services-
Management), CIM (Common Information Model), IPMI (Intelligent Platform Management Interface) e SNMP 
(Simple Network Management Protocol). 
2.1.10.4 Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console 
CLI. 
2.1.10.5 Permite o monitoramento remoto das condições de funcionamento dos equipamentos e seus 
componentes físicos (processadores, memórias, disco, controladores, etc.). 
2.1.10.6 Emite notificações de alerta de hardware por meio de console remoto, encaminhamento de 
e-mails e trap SNMP. 
2.1.10.7 Permitir o monitoramento remoto do consumo de energia em tempo real através do software 
console com exibição gráfica; 
2.1.10.8 Permitir a configuração remota de parâmetros da BIOS e RAID através de console remota; 
2.1.10.9 Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema 
operacional; 
2.1.10.10 Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente; 
2.1.10.11 A interface de gerenciamento remoto deverá permitir integração ao MS AD (Microsoft Active 
Directory) para controle de autenticação e permissionamento. 
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2.1.10.12 A interface de gerenciamento remoto deverá estar licenciada em todos os seus módulos no 
mínimo durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, caso se aplique. 
 

2.1.11 Sistemas Operacionais: 
2.1.11.1 O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional. 
2.1.11.2 O equipamento proposto deverá pertencer á matriz de compatibilidade dos seguintes 
sistemas operacionais: 
2.1.11.2.1 Microsoft Windows 2012 R2 x64 ou superior, comprovado através do Windows Server 
Catalog da Microsoft;  
2.1.11.2.2 Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou superior, comprovado através do HCL (Hardware 
Compatibility List) da Red Hat; 
2.1.11.2.3 Vmware ESXi 6.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware; 
2.1.11.2.4 Citrix XenServer 6.5.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da 
Citrix; 
2.1.11.3 Todos os discos necessários para reinstalação de sistema, drivers e software de gerência 
devem ser fornecidos junto aos servidores ou estarem disponíveis para download no site do fabricante. 
 

2.1.12 Documentações Complementares 
2.1.12.1 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 
elétricos; 
2.1.12.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

2.2 Lote 01 – Item 02 – Servidor de Rede Tipo 02: 
 

2.2.1 Processadores: 
2.2.1.1 Possui, no mínimo, 02 processadores de 08 núcleos cada. 
2.2.1.2 Devem ser do mesmo tipo e modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits. 
2.2.1.3 Possuem suporte a virtualização via hardware com tecnologia VT-x. 
2.2.1.4 Memória Cache de 20MB por processador, no mínimo. 
2.2.1.5 Frequência interna mínima: 2,4GHz. 
2.2.1.6 Frequência mínima do barramento do sistema: 1.600MHz. 
2.2.1.7 Devem possuir resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org), ou documento que 
comprove a realização do teste, atingindo um valor mínimo de 660 pontos no índice SPECint_rate2006 Base 
Results (http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) para uma configuração de 08 núcleos, conforme 
descrita no item 4.2.1.1. 
2.2.1.8 Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance; 
 

2.2.2 Memória: 
2.2.2.1 Deve possuir capacidade instalada de 32GB de memória RAM DDR4 distribuída em módulos de, no 
mínimo, 08 GB idênticos entre si. 
2.2.2.2 Os módulos deverão operar na frequência máxima do barramento do sistema e permitir as taxas 
máximas de transferência dos processadores. 
2.2.2.3 Os módulos deverão possuir tecnologia de correção erros ECC ou equivalente. 
 

2.2.3 Discos Rígidos: 
2.2.3.1 Deverão ser fornecidos, no mínimo, 02 (dois) discos rígidos de, no mínimo 600GB, 10k RPM, padrão 
SAS 6Gbps, configuráveis em RAID 1, e no mínimo, 15TB brutos em discos NL-SAS ou SATA disponíveis 
em RAID 5. 
2.2.3.2 Todos os discos devem ser hot pluggable/hot swap. 
2.2.3.3 Os discos devem possuir características técnicas idênticas para cada modelo solicitado. 
 

2.2.4 Controladora de Discos: 
2.2.4.1 Compatível com discos rígidos padrão SAS 6 Gbps, Dual Port. 
2.2.4.2 Possuir, no mínimo, 1GB de memória cache não volátil. 
2.2.4.3 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
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2.2.4.4 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
2.2.4.5 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
2.2.4.6 Suporte a implementação de disco hot spare. 
2.2.4.7 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
2.2.4.8 Suporte a tecnologia SMART. 
2.2.4.9 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
2.2.4.10 A controladora deverá possuir integração com o software de gerenciamento ofertado, de 
modo a emitir alertas proativos na iminência de falha dos discos. 
 

2.2.5 Adaptadores de Rede: 
2.2.5.1 No mínimo de 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 
1000BASE-T integradas a placa mãe. 
2.2.5.2 Padrão de conexão RJ-45. 
2.2.5.3 Suporte às funções de fail over e balanceamento de carga. 
2.2.5.4 Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient 
Ethernet), 802.1q (VLAN Tag). 
2.2.5.5 Compatível com o padrão PXE. 
2.2.5.6 Suporte a Wake-On-Lan (WOL). 
2.2.5.7 Compatível com jumbo frame e com os padrões IPv4 e IPv6. 
2.2.5.8 Devem possuir suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou LSO/TSO (Large Send Offload/TCP 
Segmentation Offload) para otimização do processamento TCP/IP. 
2.2.5.9 Suportar MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas. 
2.2.5.10 Possuir LED de atividade de rede (Link). 
 

2.2.6 Placa Mãe: 
2.2.6.1 Do mesmo fabricante do servidor ou fabricado pelo fabricante do equipamento ou ainda fabricado 
por terceiros através de projeto específico do fabricante do equipamento devidamente patenteado para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado (genéricas para a 
montagem de servidores ou microcomputadores). 
2.2.6.2 Possuir internamente, no mínimo, 01 (uma) porta USB 2.0 ou superior. 
2.2.6.3 Possuir, no mínimo, 05 slots PCIe, sendo no mínimo, 03 slots PCIe 3.0. 
 

2.2.7 BIOS: 
2.2.7.1 Deve ser do mesmo fabricante do servidor ou mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
servidor sempre que o mesmo for inicializado. 
2.2.7.2 Deve estar implementada em memória flash, atualizável por software. 
2.2.7.3 Deve permitir habilitar e desabilitar núcleos de processador, portas seriais e portas USBs. 
2.2.7.4 Deve possuir senha de acesso para configuração do setup. 
2.2.7.5 Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 para armazenamento de 
chaves criptográficas 
 

2.2.8 Gabinete: 
2.2.8.1 Deverá ser do tipo rack 19”. 
2.2.8.2 Altura, máxima de 2U. 
2.2.8.3 Possuir tampa frontal (Bezel), para proteger o acesso não autorizado dos discos rígidos. 
2.2.8.4 Acompanha kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack. 
2.2.8.5 Conectores externos com serigrafia indicando sua finalidade. 
2.2.8.6 Painel LCD Frontal ou LEDs luminosos frontais indicando funcionamento do servidor e possíveis 
alarmes. 
2.2.8.7 No mínimo de 04(quatro) portas USB 2.0 ou superior. 
2.2.8.8 Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA. 
2.2.8.9 Possuir drive óptico para leitura de mídias CD e DVD, caso não haja espaço frontal, será aceito drive 
externo USB a ser fornecido junto com o equipamento. 
2.2.8.10 Possuir conjunto de ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete 
mesmo em caso de falha de uma unidade. 
 

2.2.9 Fontes de Alimentação: 
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2.2.9.1 Possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes de alimentação operando em 1+1, N+1 ou N+N totalmente 
redundante. 
2.2.9.2 Devem possuir seleção automática de voltagem 100-240 VAC. 
2.2.9.3 Devem ser hot-pluggable e hot swap. 
2.2.9.4 Devem possuir potência suficiente para operação do equipamento em carga total mesmo no caso de 
falha de uma das fontes. 
2.2.9.5 Cada fonte deve possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em 
carga de 50%. 
2.2.9.6 Devem vir acompanhadas com os respectivos cabos para conexão elétrica nos padrões NBR 14136. 
 

2.2.10 Interface de Gerenciamento Remoto: 
2.2.10.1 Solução por hardware e/ou software de gerenciamento remoto, independente de sistema 
operacional e do estado do servidor. 
2.2.10.2 O equipamento deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento. 
2.2.10.3 Deve suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN (web Services-
Management), CIM (Common Information Model), IPMI (Intelligent Platform Management Interface) e SNMP 
(Simple Network Management Protocol). 
2.2.10.4 Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console 
CLI. 
2.2.10.5 Permite o monitoramento remoto das condições de funcionamento dos equipamentos e seus 
componentes físicos (processadores, memórias, disco, controladores, etc.). 
2.2.10.6 Emite notificações de alerta de hardware por meio de console remoto, encaminhamento de 
e-mails e trap SNMP. 
2.2.10.7 Permitir o monitoramento remoto do consumo de energia em tempo real através do software 
console com exibição gráfica; 
2.2.10.8 Permitir a configuração remota de parâmetros da BIOS e RAID através de console remota; 
2.2.10.9 Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema 
operacional; 
2.2.10.10 Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente; 
2.2.10.11 A interface de gerenciamento remoto deverá permitir integração ao MS AD (Microsoft Active 
Directory) para controle de autenticação e permissionamento. 
2.2.10.12 A interface de gerenciamento remoto deverá estar licenciada em todos os seus módulos no 
mínimo durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, caso se aplique. 
 

2.2.11 Sistemas Operacionais: 
2.2.11.1 O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional. 
2.2.11.2 O equipamento proposto deverá pertencer á matriz de compatibilidade dos seguintes 
sistemas operacionais: 
2.2.11.2.1 Microsoft Windows 2012 R2 x64 ou superior, comprovado através do Windows Server 
Catalog da Microsoft;  
2.2.11.2.2 Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou superior, comprovado através do HCL (Hardware 
Compatibility List) da Red Hat; 
2.2.11.2.3 Vmware ESXi 6.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware; 
2.2.11.2.4 Citrix XenServer 6.5.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da 
Citrix; 
2.2.11.3 Todos os discos necessários para reinstalação de sistema, drivers e software de gerência 
devem ser fornecidos junto aos servidores ou estarem disponíveis para download no site do fabricante. 
 

2.2.12 Documentações Complementares 
2.2.12.1 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 
elétricos; 
2.2.12.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

2.3 Lote 01 – Item 03 – Sistema Operacional 
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2.3.1 Licença(s) perpétua(s) do Sistema Operacional Microsoft Windows 2012 Server R2 Standard que 
permita downgrade para Licença(s) perpétua(s) para versões anteriores sem custo adicional. 
2.3.2 A licença deverá ser fornecida em quantidade a garantir direitos de uso em 2 servidores virtuais 
Windows a serem criados/executados nos hosts físicos. 
2.3.3 Não serão aceitas licenças do tipo OEM. 
2.3.4 Deverá ser disponibilizado pelo fabricante (Microsoft) um endereço de internet (website) para 
gerenciamento das licenças (VLSC), bem como download gratuito do produto adquirido e acesso às chaves 
de instalação. 
2.3.5 Para todos os softwares e aplicativos devem ser ofertadas as últimas versões disponíveis no 
mercado. 
 

2.4 Lote 01 – Item 04 – Licenças de Acesso 
 
2.4.1 Licença(s) de CAL por usuário na mesma versão do Windows descrito no item 4.3.1 (Windows 
Server User CAL). 
2.4.2 Não serão aceitas licenças do tipo OEM. 
2.4.3 Deverá ser disponibilizado pelo fabricante (Microsoft) um endereço de internet (website) para 
gerenciamento das licenças (VLSC), bem como download gratuito do produto adquirido e acesso às chaves 
de instalação. 
 

2.5 Lote 01 – Item 05 – Storage 
 

2.5.1 Armazenamento 
2.5.1.1 Solução de armazenamento do tipo Storage Array com arquitetura DAS (Direct Attached Storage) do 
tipo SAS; 
2.5.1.2 A solução de armazenamento deve possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 12TB 
brutos. 
2.5.1.3 A solução de armazenamento deve suportar os seguintes drives: 
2.5.1.3.1 HDD (Hard Disk Drive) SAS ou FC, velocidade de 15.000 e 10.000 RPM; 
2.5.1.3.2 HDD (Hard Disk Drive) NL-SAS ou SATA, velocidade de 7.200 RPM; 
2.5.1.4 A solução de armazenamento deve suportar drives ou volumes de reserva (global hot-spare). Esses 
drives ou volumes de reserva devem ser da mesma tecnologia dos discos em produção e substituir qualquer 
disco defeituoso sem intervenção humana, de forma automática e sem parada da solução; 
2.5.1.5 O Storage Array deve suportar uma escalabilidade de no mínimo 48 drives apenas pela adição de 
novas gavetas de armazenamento, sem a substituição das controladoras ofertadas; 
 

2.5.2 Controladora de discos externa: 
Compatível com discos rígidos padrão SAS 12 Gbps, Dual Port e PCIe 3.0. 
2.5.2.1 Possui, no mínimo, 2TB de memória cache não volátil protegida por bateria com autonomia mínima 
de 24h (vinte e quatro horas). No caso da memória cache ser do tipo flash dispensa-se o uso de bateria para 
proteção dos dados em cache. A controladora deve possuir processador próprio para executar as operações 
relacionadas ao RAID, liberando assim a CPU do servidor de executar tais operações. Não serão aceitas 
controladoras que implementam RAID via chipset da CPU do servidor, através dos seus drivers instalados 
no S.O, assim como as chamadas “software-raid controllers” ou “dynamic controllers”. 
2.5.2.2 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
2.5.2.3 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
2.5.2.4 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
2.5.2.5 Suporte a implementação de disco hot spare. 
2.5.2.6 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
2.5.2.7 Suporte a tecnologia SMART. 
2.5.2.8 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
 

2.5.3 Gabinetes (Chassi) 
2.5.3.1 Cada gabinete que compõe a solução deve possuir altura de no máximo 2U e ser compatível com 
rack padrão EIA-310D; 
2.5.3.2 Cada gabinete de drive deve possuir no mínimo 12 (doze) slots de drive hot-plug; 
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2.5.3.3 Cada gabinete deve possuir fontes de alimentação redundantes e hot-plug/hot-swap, de forma a 
prover alta disponibilidade estrutural; 
2.5.3.4 Cada fonte de alimentação deve suportar tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz e possuir 
potencia suficiente para suportar a configuração máxima do gabinete; 
2.5.3.5 Cada fonte de alimentação deve acompanhar cabos de alimentação com conectores padrão IEC 
C13/C14 e amperagem compatível com a potência das mesmas; 
2.5.3.6 Cada gabinete deve acompanhar kit de trilhos deslizantes para fixação do equipamento em rack 
padrão EIA-310D; 
2.5.3.7 Deve acompanhar 02 (dois) cabos SAS para conexão dos Enclosure Management Module (EMM) 
com a controladora de discos externa. 
 

2.6 Lote 01 – Item 05 – Tape Autoloader 
 

2.6.1 Características: 
2.6.1.1 Gabinete tipo rack com altura de no máximo 2U; 
2.6.2 Capacidade de até, no mínimo, 08 (oito) fitas padrão LTO; 
2.6.3 Possuir Display frontal para operação e monitoramento que permita realizar determinadas 
configurações e monitorar o funcionamento do equipamento; 
2.6.4 Possuir fonte de alimentação bivolt 110/220; 
2.6.5 Possuir driver padrão LTO-7 com as seguintes características: 
2.6.6 Interface de conexão 6Gb SAS; 
2.6.7 Capacidade de compressão de 2:1; 
2.6.8 Compatível com mídia WORM; 
2.6.9 Possuir leitor de código de barras com tecnologia laser para leitura das etiquetas, padrão de 
mercado, para identificação dos cartuchos; 
2.6.10 Possuir, no mínimo, 1 (um) slot para importação e exportação de fitas no Library; 
2.6.11 Possuir capacidade de configuração de, pelo menos, 1 (uma) unidade de fita como cartucho de 
limpeza, esta configuração deverá permitir a ativação automática do processo de limpeza do dispositivo de 
leitura-gravação, quando detectado pelo sistema, sem necessidade de intervenção do operador; 
2.6.12 Possuir característica de execução de inventário de mídias quando da inicialização do equipamento; 
2.6.13 Oferecer a capacidade de gerenciamento remoto através de Web Browser, para controle e 
configuração da biblioteca, movimentação dos cartuchos para finalidade de manutenção e gerenciamento; 
2.6.14 Possuir um arquivo interno de eventos de erro (error logs) acessível desde o painel de controle até a 
interface Web de gerenciamento; 
2.6.15 Suportar gerenciamento remoto SNMP através de TCP/IP; 
 

2.6.16 Gabinete e Acessórios: 
2.6.16.1 Acompanhar placa controladora 12Gbp SAS, PCIe; 
2.6.16.2 Acompanhar etiquetas de código de barras compatível com a unidade especificada e 
número de fitas fornecidas; 
2.6.16.3 Possuir suporte a no mínimo 08 (oito) cartuchos; 
2.6.16.4 Acompanhar 08 (oito) cartuchos LTO-7 compatível com a Library  
2.6.16.5 Acompanhar 01 (um) cartucho de limpeza; 
2.6.16.6 Deverá acompanhar cabos e conectores necessários para manter a funcionalidade desta 
unidade; 
 

2.6.17 Compatibilidade: 
2.6.17.1 Compatibilidade com servidores descritos no Item 4.1 e no Item 4.2; 
2.6.17.2 Compatibilidade com os softwares de backup Symantec NetBackup, Commvault Simpana, 
Dell NetVault e EMC Networker. 
 

2.6.18 Documentações Complementares 
2.6.18.1 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; 
2.6.18.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
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2.7 Lote 01 – Item 06 – Software de Backup 
 

2.7.1 Arquitetura: 
2.7.1.1 Possuir arquitetura em cliente-servidor, sendo: 
2.7.1.1.1 Servidor da Camada de Gerenciamento (Servidor de Gerenciamento): 
2.7.1.1.1.1 Deve possuir capacidade de gerenciar múltiplos subsistemas de armazenamento e múltiplos 
Agentes de Backup; 
2.7.1.1.1.2 Deve possuir catálogo de backups centralizado, contendo as informações relativas aos jobs 
e políticas de backup, mídias e quaisquer informações relevantes.  
2.7.1.1.1.3 Possuir mecanismo de proteção (backup) das informações armazenadas no catálogo de 
backup; 
2.7.1.1.1.4 Possuir mecanismo de reconstrução do catálogo de backup, sem a necessidade de 
cataloga-lo novamente; 
2.7.1.1.1.5 Possuir mecanismo de restauração granular da base de dados da solução de backup, 
permitindo escolher no mínimo restauração dos Jobs de backup ou catalogo de mídia, sem a necessidade 
de restaurar toda a base. 
2.7.1.1.1.6 Suportar o gerenciamento de múltiplos dispositivos de backup (bibliotecas de fitas, drives de 
backup, dispositivos de disco com e sem desduplicação), conectados localmente (Direct Attached), 
remotamente (Client Attached) ou compartilhados entre múltiplos servidores via SAN (Storage Area 
Network); 
2.7.1.1.1.7 Deve ser capaz de efetuar operações de backup e restore de clientes de backup de qualquer 
plataforma suportada, mesmo que diferente da plataforma do servidor de Camada de Gerenciamento 
(Exemplo: Servidor Linux deve ser capaz de efetuar backup de clientes Windows, Linux e Unix). 
2.7.1.1.1.8 Deve permitir o gerenciamento centralizado de diversos servidores da camada de 
gerenciamento, a console deve ser acessada no mínimo por duas das três formas conhecidas CLI, GUI ou 
WebUI; 
2.7.1.1.1.9 Capacidade de criação de múltiplas e/ou simultâneas imagens de backup, cada um com 
atributos únicos, retenção própria, ou após a conclusão do backup primário realizar copia para outro 
dispositivo com retenção diferente da original, por exemplo: backup primário realizado em disco com 
retenção para 3 dias e backup secundário em fita com retenção de 1 ano. 
2.7.1.2 Requerimentos de Gerenciamento e Segurança: 
2.7.1.2.1 Possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore através de interface gráfica e linha 
de comando; 
2.7.1.2.2 Possuir interface gráfica para gerenciamento, monitoramento, emissão de alertas, emissão 
de relatórios sobre as operações de backup/restore; 
2.7.1.2.3 Caso existam múltiplos ambientes de backup, a interface gráfica deve ser capaz de 
monitorar e gerenciar remotamente outros servidores da camada de gerenciamento. 
2.7.1.2.4 A credencial do usuário de backup deve ser validada para acessar o ambiente de backup 
remoto; 
2.7.1.2.5 Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para 
atividades de administração e operação do software de backup: 
2.7.1.2.6 Suportar configuração de privilégios para os usuários de backup, definindo os grupos de 
agentes, tarefas que podem realizar e quantidade de dados que podem armazenar nos dispositivos de 
armazenamento; 
2.7.1.2.7 Possuir a capacidade de cópia automática ou manual de dados em mídias de 
armazenamento para outras mídias a fim de guarda externa; 
2.7.1.2.8 Possuir a capacidade de automatizar os procedimentos de cópia de fitas virtuais para fitas 
físicas através de filtros customizáveis. 
2.7.1.3 Facilidade de Implementação e Manutenção: 
2.7.1.3.1 Possuir mecanismo de instalação de plug-ins de forma remota nos agentes de backup, 
através de interface própria no Servidor de Gerenciamento. 
2.7.1.3.2 Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade, o fabricante deve 
possuir mecanismo público para consulta das listas de compatibilidade de sistemas operacionais e software 
que exijam plug-ins específicos. Que contenha: 
2.7.1.3.2.1 Versões do Produto suportado para instalação ou uso no Sistema Operacional em questão; 
2.7.1.3.2.2 Compatibilidade com Sistemas Operacionais, aplicações, bancos de dados e sistemas de 
arquivos (File System); 
2.7.1.4 Características Gerais: 
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2.7.1.4.1 Permitir a realização de LAN-Free backup.  
2.7.1.4.2 O backup via SAN deve ocorrer sem a necessidade de licenciamento adicional; 
2.7.1.4.3 Possuir a capacidade de realizar backup de Servidores de Arquivos no formato incremental 
para sempre. Após a realização de cada backup incremental, este deve ser automaticamente consolidado 
para que seja gerada a visão FULL de restore; 
2.7.1.5 Suporte a ambientes Virtuais: 
2.7.1.5.1 VMWare, Hyper-V e XenServer 
2.7.1.6 Desduplicação de Dados: 
2.7.1.6.1 Possuir mecanismo de software e/ou hardware que provê a capacidade de realizar 
desduplicação e compressão de dados; 
2.7.1.6.2 Possuir a capacidade de replicação de dados de maneira otimizada, entre appliances de 
desduplicação, enviando somente blocos únicos; 
2.7.1.7 Disaster Recovery: 
2.7.1.7.1 Possuir de forma integrada e nativa a capacidade de recuperação automatizada do sistema 
operacional sem a necessidade de rotinas independentes de backup, não necessitando sistema operacional 
previamente instalado no servidor de destino; 
2.7.1.7.2 Possuir a capacidade de recuperação do Sistema Operacional realizando boot remoto PXE 
ou mídia ótica (CD/DVD/Pen-drive) independente do hardware escolhido (hardware agnóstico); 
 

2.7.2 Replicação: 
2.7.2.1 Permitir que a replicação dos dados armazenados em subsistemas de armazenamento seja 
gerenciada pelo servidor de Backup; 
 

2.7.3 Base de dados: 
2.7.3.1 O catálogo de backup deve ser provido nativamente pela ferramenta de backup ou através de base 
de dados relacional fornecida em conjunto com a solução; 
 

2.7.4 Compatibilidade: 
2.7.4.1 A solução deve garantir no mínimo proteção através de agentes/opções para as seguintes 
aplicações: 
2.7.4.1.1 Base de dados: Oracle, Microsoft SQL Server, Postgree e MySQL; 
2.7.4.1.2 Hypervisor: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere e Citrix XenServer; 
2.7.4.1.3 Colaborativos: Microsoft SharePoint Server e Lotus Domino; 
2.7.4.1.4 Suporte a Oracle RAC, Informix,  AIX, DB2 e SyBase; 
 

2.7.5 Criptografia: 
2.7.5.1 Possuir capacidade nativa de efetuar criptografia de backup em AES-128 e AES-256 bits. 
 

2.7.6 Protocolos: 
2.7.6.1 Suportar backup de múltiplos fluxos de dados provenientes de dispositivos NAS para Tape através 
do protocolo NDMP; 
2.7.6.2 Suportar dispositivos conectados via  SCSI, iSCSI, IP, SAS, ou Fibre Channel SAN interfaces. 
 

2.7.7 Backup: 
2.7.7.1 Possuir a capacidade transferir múltiplos fluxos simultâneos de dados provenientes de servidores 
distintos para dispositivos de gravação; 
2.7.7.2 Possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em vários dispositivos 
de gravação, 
2.7.7.3 Possuir a função de D2D e D2D2T, ou seja, que permita o envio dos dados para disco e 
posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco ou fita) sem a necessidade de criação de outro job 
de backup; 
2.7.7.4 Possuir a capacidade de verificar o conteúdo das fitas de modo off-line, sem a necessidade de 
carrega-las no drive para leitura; 
2.7.7.5 Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de backup, com intervalo de: Hora, dia do 
mês, dia da semana e mês. Datas e horário específicos, e datas recorrentes. 
2.7.7.6 Possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup; 
 

2.7.8 Restore: 
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2.7.8.1 Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de restore, com intervalo de: Hora, dia do 
mês, dia da semana e mês. Datas e horário específicos, e datas recorrentes. 
 

2.7.9 Relatórios / Notificações: 
2.7.9.1 Possuir relatórios de utilização da ferramenta e capacidade dos dispositivos de backup. 
2.7.9.2 Possibilitar geração de relatórios customizados. 
2.7.9.3 Possuir relatórios com informações essenciais prontos para utilização (built-in). 
2.7.9.4 Possibilitar geração de relatório parametrizável com data, cliente de backup entre outros dados para 
identificar mídia de armazenamento utilizada. 
2.7.9.5 Possibilitar identificar os Jobs de backup que estão contidos nas mídias e/ou servidores de 
armazenamento. 
2.7.9.6 Permitir a emissão de relatórios que incluam dados da solução de backup tais como: Licenciamento, 
clientes, entre outros; 
2.7.9.7 Permitir exportar os relatórios para formato HTML ou outro formato de visualização amigável; 
 

2.7.10 Licenciamento: 
2.7.10.1 Solução de software gerenciador de Backup e Restore, deve ser licenciada por capacidade 
(05 TB) ou por componentes, desde que proteja o ambiente com : 1 Tape Drive, 10 servidores (fisicos ou 
virtuais), Sendo quatro (4) servidores SQL. 

 

Valor global por extenso:  

______________________________________________________________________________________ 

 

PROPONENTE: 
 
NOME: _______________________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________ 
CNPJ Nº: _____________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________________ 
TELEFONES: __________________________________________________________________________ 
E-MAIL: _______________________________________________________________________________ 
 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS):_______________________________________ 

 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

RG/CPF:  
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ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 02/2016 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 

 

 
 
 

(Nome da Empresa ), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

__________________, estabelecida                             (                             Endereço Completo  

_______________________________),                                 declara, sob as penas da Lei, que não utiliza 

mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, 

perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra, direta ou indireta, de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

(Cidade/Estado), _____ de _____________________ de 2016. 
 
 
 
 

(Assinatura) 
__________________________________ 

(Nome e identidade do declarante) 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 02/2016 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

A empresa (                             Nome da Empresa _______________________________),  pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, estabelecida              (                        

Endereço Completo  ________________),                                 por intermédio do seu representante legal 

o(a) Sr.(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº_______________ e do 

CPF nº __________________, declara, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência 

ou Concordata, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

 
(Cidade/Estado), ____ de ____________________ de 2016. 

 
 
 
 

(Assinatura) 
__________________________________ 

(Nome e identidade do declarante) 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2016 

VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016 

 Aos __________________, no COFECON – Conselho Federal de Economia, localizado no SCS 

Quadra 02 Bloco B, sala 1201 em Brasília - DF, neste ato representado pelo seu Presidente Senhor Júlio 

Flávio Gameiro Miragaya, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 37827375 SSP/RJ e 

inscrito no CPF sob o nº 411.815.737-34, eleito na 668ª Sessão Plenária do Conselho Federal de 

Economia realizada no dia 12 de dezembro de 2015, em Brasília-DF, conforme Aviso de 

Resultado de Eleição publicado no DOU, seção 03, pág. 174, de 16 de dezembro de 2015, 

RESOLVE instituir esta Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 

2000, do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, do Decreto nº 7.892/2013, do Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005, e das demais normas legais aplicáveis, em face da licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2016, com objeto para a aquisição de solução de infraestrutura 

para atender à demanda desta Autarquia, Processo nº 17.489/2016, a qual constitui-se em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo as condições descritas no Edital correspondente e seus 

Anexos, conforme segue:  

 

1. Os preços, as quantidades e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se 

indicados na tabela abaixo: 

Empresa Registrada  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Contato  

 

DO OBJETO 

 

2. Aquisição de solução de infraestrutura para atender à demanda desta Autarquia, conforme 
especificações abaixo: 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

01 Servidor de Rede Tipo 01 02 

02 Servidor de Rede Tipo 02 02 

03 Sistema Operacional 01 

04 Licença de Acesso 50 

05 Storage 01 

06 Tape Autoloader 01 

07 Software de Backup 01 
 

2.1 Lote 01 – Item 01 – Servidor de Rede Tipo 01: 
 

2.1.1 Processadores: 
2.1.1.1 Possui, no mínimo, 02 processadores de 08 núcleos cada. 
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2.1.1.2 Devem ser do mesmo tipo e modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits. 
2.1.1.3 Possuem suporte a virtualização via hardware com tecnologia VT-x. 
2.1.1.4 Memória Cache de 20MB por processador, no mínimo. 
2.1.1.5 Frequência interna mínima: 2,4GHz. 
2.1.1.6 Frequência mínima do barramento do sistema: 1.600MHz. 
2.1.1.7 Devem possuir resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org), ou documento que 
comprove a realização do teste, atingindo um valor mínimo de 660 pontos no índice SPECint_rate2006 Base 
Results (http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) para uma configuração de 08 núcleos, conforme 
descrita no item 4.1.1.1. 
2.1.1.8 Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance; 
 

2.1.2 Memória: 
2.1.2.1 Deve possuir capacidade instalada de 32GB de memória RAM DDR4 distribuída em módulos de, no 
mínimo, 08 GB idênticos entre si. 
2.1.2.2 Os módulos deverão operar na frequência máxima do barramento do sistema e permitir as taxas 
máximas de transferência dos processadores. 
2.1.2.3 Os módulos deverão possuir tecnologia de correção erros ECC ou equivalente. 
 

2.1.3 Discos Rígidos: 
2.1.3.1 Deverão ser fornecidos, no mínimo, 02 (dois) discos rígidos de, no mínimo 600GB, 10k RPM, padrão 
SAS 6Gbps, configuráveis em RAID 1. 
2.1.3.2 Todos os discos devem ser hot pluggable/hot swap. 
2.1.3.3 Os discos devem possuir características técnicas idênticas para cada modelo solicitado. 
 

2.1.4 Controladora de Discos: 
2.1.4.1 Compatível com discos rígidos padrão SAS 6 Gbps, Dual Port. 
2.1.4.2 Possuir, no mínimo, 1GB de memória cache não volátil. 
2.1.4.3 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
2.1.4.4 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
2.1.4.5 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
2.1.4.6 Suporte a implementação de disco hot spare. 
2.1.4.7 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
2.1.4.8 Suporte a tecnologia SMART. 
2.1.4.9 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
2.1.4.10 A controladora deverá possuir integração com o software de gerenciamento ofertado, de 
modo a emitir alertas proativos na iminência de falha dos discos. 
 
 

2.1.5 Adaptadores de Rede: 
2.1.5.1 No mínimo de 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 
1000BASE-T integradas a placa mãe. 
2.1.5.2 Padrão de conexão RJ-45. 
2.1.5.3 Suporte às funções de fail over e balanceamento de carga. 
2.1.5.4 Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient 
Ethernet), 802.1q (VLAN Tag). 
2.1.5.5 Compatível com o padrão PXE. 
2.1.5.6 Suporte a Wake-On-Lan (WOL). 
2.1.5.7 Compatível com jumbo frame e com os padrões IPv4 e IPv6. 
2.1.5.8 Devem possuir suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou LSO/TSO (Large Send Offload/TCP 
Segmentation Offload) para otimização do processamento TCP/IP. 
2.1.5.9 Suportar MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas. 
2.1.5.10 Possuir LED de atividade de rede (Link). 
 

2.1.6 Placa Mãe: 
2.1.6.1 Do mesmo fabricante do servidor ou fabricado pelo fabricante do equipamento ou ainda fabricado 
por terceiros através de projeto específico do fabricante do equipamento devidamente patenteado para uso 
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exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado (genéricas para a 
montagem de servidores ou microcomputadores). 
2.1.6.2 Possuir internamente, no mínimo, 01 (uma) porta USB 2.0 ou superior. 
2.1.6.3 Possuir, no mínimo, 02 slots PCIe 3.0. 
 

2.1.7 BIOS: 
2.1.7.1 Deve ser do mesmo fabricante do servidor ou mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
servidor sempre que o mesmo for inicializado. 
2.1.7.2 Deve estar implementada em memória flash, atualizável por software. 
2.1.7.3 Deve permitir habilitar e desabilitar núcleos de processador, portas seriais e portas USBs. 
2.1.7.4 Deve possuir senha de acesso para configuração do setup. 
2.1.7.5 Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 para armazenamento de 
chaves criptográficas 
 

2.1.8 Gabinete: 
2.1.8.1 Deverá ser do tipo rack 19”. 
2.1.8.2 Altura, máxima de 2U. 
2.1.8.3 Possuir tampa frontal (Bezel), para proteger o acesso não autorizado dos discos rígidos. 
2.1.8.4 Acompanha kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack. 
2.1.8.5 Conectores externos com serigrafia indicando sua finalidade. 
2.1.8.6 Painel LCD Frontal ou LEDs luminosos frontais indicando funcionamento do servidor e possíveis 
alarmes. 
2.1.8.7 No mínimo de 04(quatro) portas USB 2.0 ou superior. 
2.1.8.8 Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA. 
2.1.8.9 Possuir drive óptico para leitura de mídias CD e DVD, caso não haja espaço frontal, será aceito drive 
externo USB a ser fornecido junto com o equipamento. 
2.1.8.10 Possuir conjunto de ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete 
mesmo em caso de falha de uma unidade. 
 

2.1.9 Fontes de Alimentação: 
2.1.9.1 Possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes de alimentação operando em 1+1, N+1 ou N+N totalmente 
redundante. 
2.1.9.2 Devem possuir seleção automática de voltagem 100-240 VAC. 
2.1.9.3 Devem ser hot-pluggable e hot swap. 
2.1.9.4 Devem possuir potência suficiente para operação do equipamento em carga total mesmo no caso de 
falha de uma das fontes. 
2.1.9.5 Cada fonte deve possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em 
carga de 50%. 
2.1.9.6 Devem vir acompanhadas com os respectivos cabos para conexão elétrica nos padrões NBR 14136. 
 

2.1.10 Interface de Gerenciamento Remoto: 
2.1.10.1 Solução por hardware e/ou software de gerenciamento remoto, independente de sistema 
operacional e do estado do servidor. 
2.1.10.2 O equipamento deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento. 
2.1.10.3 Deve suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN (web Services-
Management), CIM (Common Information Model), IPMI (Intelligent Platform Management Interface) e SNMP 
(Simple Network Management Protocol). 
2.1.10.4 Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console 
CLI. 
2.1.10.5 Permite o monitoramento remoto das condições de funcionamento dos equipamentos e seus 
componentes físicos (processadores, memórias, disco, controladores, etc.). 
2.1.10.6 Emite notificações de alerta de hardware por meio de console remoto, encaminhamento de 
e-mails e trap SNMP. 
2.1.10.7 Permitir o monitoramento remoto do consumo de energia em tempo real através do software 
console com exibição gráfica; 
2.1.10.8 Permitir a configuração remota de parâmetros da BIOS e RAID através de console remota; 
2.1.10.9 Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema 
operacional; 
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2.1.10.10 Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente; 
2.1.10.11 A interface de gerenciamento remoto deverá permitir integração ao MS AD (Microsoft Active 
Directory) para controle de autenticação e permissionamento. 
2.1.10.12 A interface de gerenciamento remoto deverá estar licenciada em todos os seus módulos no 
mínimo durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, caso se aplique. 
 

2.1.11 Sistemas Operacionais: 
2.1.11.1 O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional. 
2.1.11.2 O equipamento proposto deverá pertencer á matriz de compatibilidade dos seguintes 
sistemas operacionais: 
2.1.11.2.1 Microsoft Windows 2012 R2 x64 ou superior, comprovado através do Windows Server 
Catalog da Microsoft;  
2.1.11.2.2 Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou superior, comprovado através do HCL (Hardware 
Compatibility List) da Red Hat; 
2.1.11.2.3 Vmware ESXi 6.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware; 
2.1.11.2.4 Citrix XenServer 6.5.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da 
Citrix; 
2.1.11.3 Todos os discos necessários para reinstalação de sistema, drivers e software de gerência 
devem ser fornecidos junto aos servidores ou estarem disponíveis para download no site do fabricante. 
 

2.1.12 Documentações Complementares 
2.1.12.1 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 
elétricos; 
2.1.12.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

2.2 Lote 01 – Item 02 – Servidor de Rede Tipo 02: 
 

2.2.1 Processadores: 
2.2.1.1 Possui, no mínimo, 02 processadores de 08 núcleos cada. 
2.2.1.2 Devem ser do mesmo tipo e modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits. 
2.2.1.3 Possuem suporte a virtualização via hardware com tecnologia VT-x. 
2.2.1.4 Memória Cache de 20MB por processador, no mínimo. 
2.2.1.5 Frequência interna mínima: 2,4GHz. 
2.2.1.6 Frequência mínima do barramento do sistema: 1.600MHz. 
2.2.1.7 Devem possuir resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org), ou documento que 
comprove a realização do teste, atingindo um valor mínimo de 660 pontos no índice SPECint_rate2006 Base 
Results (http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) para uma configuração de 08 núcleos, conforme 
descrita no item 4.2.1.1. 
2.2.1.8 Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance; 
 

2.2.2 Memória: 
2.2.2.1 Deve possuir capacidade instalada de 32GB de memória RAM DDR4 distribuída em módulos de, no 
mínimo, 08 GB idênticos entre si. 
2.2.2.2 Os módulos deverão operar na frequência máxima do barramento do sistema e permitir as taxas 
máximas de transferência dos processadores. 
2.2.2.3 Os módulos deverão possuir tecnologia de correção erros ECC ou equivalente. 
 

2.2.3 Discos Rígidos: 
2.2.3.1 Deverão ser fornecidos, no mínimo, 02 (dois) discos rígidos de, no mínimo 600GB, 10k RPM, padrão 
SAS 6Gbps, configuráveis em RAID 1, e no mínimo, 15TB brutos em discos NL-SAS ou SATA disponíveis 
em RAID 5. 
2.2.3.2 Todos os discos devem ser hot pluggable/hot swap. 
2.2.3.3 Os discos devem possuir características técnicas idênticas para cada modelo solicitado. 
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2.2.4 Controladora de Discos: 
2.2.4.1 Compatível com discos rígidos padrão SAS 6 Gbps, Dual Port. 
2.2.4.2 Possuir, no mínimo, 1GB de memória cache não volátil. 
2.2.4.3 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
2.2.4.4 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
2.2.4.5 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
2.2.4.6 Suporte a implementação de disco hot spare. 
2.2.4.7 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
2.2.4.8 Suporte a tecnologia SMART. 
2.2.4.9 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
2.2.4.10 A controladora deverá possuir integração com o software de gerenciamento ofertado, de 
modo a emitir alertas proativos na iminência de falha dos discos. 
 

2.2.5 Adaptadores de Rede: 
2.2.5.1 No mínimo de 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 
1000BASE-T integradas a placa mãe. 
2.2.5.2 Padrão de conexão RJ-45. 
2.2.5.3 Suporte às funções de fail over e balanceamento de carga. 
2.2.5.4 Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient 
Ethernet), 802.1q (VLAN Tag). 
2.2.5.5 Compatível com o padrão PXE. 
2.2.5.6 Suporte a Wake-On-Lan (WOL). 
2.2.5.7 Compatível com jumbo frame e com os padrões IPv4 e IPv6. 
2.2.5.8 Devem possuir suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou LSO/TSO (Large Send Offload/TCP 
Segmentation Offload) para otimização do processamento TCP/IP. 
2.2.5.9 Suportar MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas. 
2.2.5.10 Possuir LED de atividade de rede (Link). 
 

2.2.6 Placa Mãe: 
2.2.6.1 Do mesmo fabricante do servidor ou fabricado pelo fabricante do equipamento ou ainda fabricado 
por terceiros através de projeto específico do fabricante do equipamento devidamente patenteado para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado (genéricas para a 
montagem de servidores ou microcomputadores). 
2.2.6.2 Possuir internamente, no mínimo, 01 (uma) porta USB 2.0 ou superior. 
2.2.6.3 Possuir, no mínimo, 05 slots PCIe, sendo no mínimo, 03 slots PCIe 3.0. 
 

2.2.7 BIOS: 
2.2.7.1 Deve ser do mesmo fabricante do servidor ou mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
servidor sempre que o mesmo for inicializado. 
2.2.7.2 Deve estar implementada em memória flash, atualizável por software. 
2.2.7.3 Deve permitir habilitar e desabilitar núcleos de processador, portas seriais e portas USBs. 
2.2.7.4 Deve possuir senha de acesso para configuração do setup. 
2.2.7.5 Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 para armazenamento de 
chaves criptográficas 
 

2.2.8 Gabinete: 
2.2.8.1 Deverá ser do tipo rack 19”. 
2.2.8.2 Altura, máxima de 2U. 
2.2.8.3 Possuir tampa frontal (Bezel), para proteger o acesso não autorizado dos discos rígidos. 
2.2.8.4 Acompanha kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack. 
2.2.8.5 Conectores externos com serigrafia indicando sua finalidade. 
2.2.8.6 Painel LCD Frontal ou LEDs luminosos frontais indicando funcionamento do servidor e possíveis 
alarmes. 
2.2.8.7 No mínimo de 04(quatro) portas USB 2.0 ou superior. 
2.2.8.8 Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA. 
2.2.8.9 Possuir drive óptico para leitura de mídias CD e DVD, caso não haja espaço frontal, será aceito drive 
externo USB a ser fornecido junto com o equipamento. 
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2.2.8.10 Possuir conjunto de ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete 
mesmo em caso de falha de uma unidade. 
 

2.2.9 Fontes de Alimentação: 
2.2.9.1 Possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes de alimentação operando em 1+1, N+1 ou N+N totalmente 
redundante. 
2.2.9.2 Devem possuir seleção automática de voltagem 100-240 VAC. 
2.2.9.3 Devem ser hot-pluggable e hot swap. 
2.2.9.4 Devem possuir potência suficiente para operação do equipamento em carga total mesmo no caso de 
falha de uma das fontes. 
2.2.9.5 Cada fonte deve possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em 
carga de 50%. 
2.2.9.6 Devem vir acompanhadas com os respectivos cabos para conexão elétrica nos padrões NBR 14136. 
 

2.2.10 Interface de Gerenciamento Remoto: 
2.2.10.1 Solução por hardware e/ou software de gerenciamento remoto, independente de sistema 
operacional e do estado do servidor. 
2.2.10.2 O equipamento deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento. 
2.2.10.3 Deve suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN (web Services-
Management), CIM (Common Information Model), IPMI (Intelligent Platform Management Interface) e SNMP 
(Simple Network Management Protocol). 
2.2.10.4 Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console 
CLI. 
2.2.10.5 Permite o monitoramento remoto das condições de funcionamento dos equipamentos e seus 
componentes físicos (processadores, memórias, disco, controladores, etc.). 
2.2.10.6 Emite notificações de alerta de hardware por meio de console remoto, encaminhamento de 
e-mails e trap SNMP. 
2.2.10.7 Permitir o monitoramento remoto do consumo de energia em tempo real através do software 
console com exibição gráfica; 
2.2.10.8 Permitir a configuração remota de parâmetros da BIOS e RAID através de console remota; 
2.2.10.9 Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema 
operacional; 
2.2.10.10 Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente; 
2.2.10.11 A interface de gerenciamento remoto deverá permitir integração ao MS AD (Microsoft Active 
Directory) para controle de autenticação e permissionamento. 
2.2.10.12 A interface de gerenciamento remoto deverá estar licenciada em todos os seus módulos no 
mínimo durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, caso se aplique. 
 

2.2.11 Sistemas Operacionais: 
2.2.11.1 O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional. 
2.2.11.2 O equipamento proposto deverá pertencer á matriz de compatibilidade dos seguintes 
sistemas operacionais: 
2.2.11.2.1 Microsoft Windows 2012 R2 x64 ou superior, comprovado através do Windows Server 
Catalog da Microsoft;  
2.2.11.2.2 Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou superior, comprovado através do HCL (Hardware 
Compatibility List) da Red Hat; 
2.2.11.2.3 Vmware ESXi 6.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da VMware; 
2.2.11.2.4 Citrix XenServer 6.5.0 ou superior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da 
Citrix; 
2.2.11.3 Todos os discos necessários para reinstalação de sistema, drivers e software de gerência 
devem ser fornecidos junto aos servidores ou estarem disponíveis para download no site do fabricante. 
 

2.2.12 Documentações Complementares 
2.2.12.1 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais 
elétricos; 
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2.2.12.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

2.3 Lote 01 – Item 03 – Sistema Operacional 
 
2.3.1 Licença(s) perpétua(s) do Sistema Operacional Microsoft Windows 2012 Server R2 Standard que 
permita downgrade para Licença(s) perpétua(s) para versões anteriores sem custo adicional. 
2.3.2 A licença deverá ser fornecida em quantidade a garantir direitos de uso em 2 servidores virtuais 
Windows a serem criados/executados nos hosts físicos. 
2.3.3 Não serão aceitas licenças do tipo OEM. 
2.3.4 Deverá ser disponibilizado pelo fabricante (Microsoft) um endereço de internet (website) para 
gerenciamento das licenças (VLSC), bem como download gratuito do produto adquirido e acesso às chaves 
de instalação. 
2.3.5 Para todos os softwares e aplicativos devem ser ofertadas as últimas versões disponíveis no 
mercado. 
 

2.4 Lote 01 – Item 04 – Licenças de Acesso 
 
2.4.1 Licença(s) de CAL por usuário na mesma versão do Windows descrito no item 4.3.1 (Windows 
Server User CAL). 
2.4.2 Não serão aceitas licenças do tipo OEM. 
2.4.3 Deverá ser disponibilizado pelo fabricante (Microsoft) um endereço de internet (website) para 
gerenciamento das licenças (VLSC), bem como download gratuito do produto adquirido e acesso às chaves 
de instalação. 
 

2.5 Lote 01 – Item 05 – Storage 
 

2.5.1 Armazenamento 
2.5.1.1 Solução de armazenamento do tipo Storage Array com arquitetura DAS (Direct Attached Storage) do 
tipo SAS; 
2.5.1.2 A solução de armazenamento deve possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 12TB 
brutos. 
2.5.1.3 A solução de armazenamento deve suportar os seguintes drives: 
2.5.1.3.1 HDD (Hard Disk Drive) SAS ou FC, velocidade de 15.000 e 10.000 RPM; 
2.5.1.3.2 HDD (Hard Disk Drive) NL-SAS ou SATA, velocidade de 7.200 RPM; 
2.5.1.4 A solução de armazenamento deve suportar drives ou volumes de reserva (global hot-spare). Esses 
drives ou volumes de reserva devem ser da mesma tecnologia dos discos em produção e substituir qualquer 
disco defeituoso sem intervenção humana, de forma automática e sem parada da solução; 
2.5.1.5 O Storage Array deve suportar uma escalabilidade de no mínimo 48 drives apenas pela adição de 
novas gavetas de armazenamento, sem a substituição das controladoras ofertadas; 
 

2.5.2 Controladora de discos externa: 
Compatível com discos rígidos padrão SAS 12 Gbps, Dual Port e PCIe 3.0. 
2.5.2.1 Possui, no mínimo, 2TB de memória cache não volátil protegida por bateria com autonomia mínima 
de 24h (vinte e quatro horas). No caso da memória cache ser do tipo flash dispensa-se o uso de bateria para 
proteção dos dados em cache. A controladora deve possuir processador próprio para executar as operações 
relacionadas ao RAID, liberando assim a CPU do servidor de executar tais operações. Não serão aceitas 
controladoras que implementam RAID via chipset da CPU do servidor, através dos seus drivers instalados 
no S.O, assim como as chamadas “software-raid controllers” ou “dynamic controllers”. 
2.5.2.2 Deverá possuir memória não volátil para backup de configuração ou tecnologia similar. 
2.5.2.3 Suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50 por hardware. 
2.5.2.4 Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. 
2.5.2.5 Suporte a implementação de disco hot spare. 
2.5.2.6 Suporte a RAID Level Migration (RLM). 
2.5.2.7 Suporte a tecnologia SMART. 
2.5.2.8 A solução de gerência dos discos deve estar devidamente licenciada conforme as condições de 
garantia e suporte do equipamento, caso se aplique. 
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2.5.3 Gabinetes (Chassi) 
2.5.3.1 Cada gabinete que compõe a solução deve possuir altura de no máximo 2U e ser compatível com 
rack padrão EIA-310D; 
2.5.3.2 Cada gabinete de drive deve possuir no mínimo 12 (doze) slots de drive hot-plug; 
2.5.3.3 Cada gabinete deve possuir fontes de alimentação redundantes e hot-plug/hot-swap, de forma a 
prover alta disponibilidade estrutural; 
2.5.3.4 Cada fonte de alimentação deve suportar tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz e possuir 
potencia suficiente para suportar a configuração máxima do gabinete; 
2.5.3.5 Cada fonte de alimentação deve acompanhar cabos de alimentação com conectores padrão IEC 
C13/C14 e amperagem compatível com a potência das mesmas; 
2.5.3.6 Cada gabinete deve acompanhar kit de trilhos deslizantes para fixação do equipamento em rack 
padrão EIA-310D; 
2.5.3.7 Deve acompanhar 02 (dois) cabos SAS para conexão dos Enclosure Management Module (EMM) 
com a controladora de discos externa. 
 

2.6 Lote 01 – Item 05 – Tape Autoloader 
 

2.6.1 Características: 
2.6.1.1 Gabinete tipo rack com altura de no máximo 2U; 
2.6.2 Capacidade de até, no mínimo, 08 (oito) fitas padrão LTO; 
2.6.3 Possuir Display frontal para operação e monitoramento que permita realizar determinadas 
configurações e monitorar o funcionamento do equipamento; 
2.6.4 Possuir fonte de alimentação bivolt 110/220; 
2.6.5 Possuir driver padrão LTO-7 com as seguintes características: 
2.6.6 Interface de conexão 6Gb SAS; 
2.6.7 Capacidade de compressão de 2:1; 
2.6.8 Compatível com mídia WORM; 
2.6.9 Possuir leitor de código de barras com tecnologia laser para leitura das etiquetas, padrão de 
mercado, para identificação dos cartuchos; 
2.6.10 Possuir, no mínimo, 1 (um) slot para importação e exportação de fitas no Library; 
2.6.11 Possuir capacidade de configuração de, pelo menos, 1 (uma) unidade de fita como cartucho de 
limpeza, esta configuração deverá permitir a ativação automática do processo de limpeza do dispositivo de 
leitura-gravação, quando detectado pelo sistema, sem necessidade de intervenção do operador; 
2.6.12 Possuir característica de execução de inventário de mídias quando da inicialização do equipamento; 
2.6.13 Oferecer a capacidade de gerenciamento remoto através de Web Browser, para controle e 
configuração da biblioteca, movimentação dos cartuchos para finalidade de manutenção e gerenciamento; 
2.6.14 Possuir um arquivo interno de eventos de erro (error logs) acessível desde o painel de controle até a 
interface Web de gerenciamento; 
2.6.15 Suportar gerenciamento remoto SNMP através de TCP/IP; 
 

2.6.16 Gabinete e Acessórios: 
2.6.16.1 Acompanhar placa controladora 12Gbp SAS, PCIe; 
2.6.16.2 Acompanhar etiquetas de código de barras compatível com a unidade especificada e 
número de fitas fornecidas; 
2.6.16.3 Possuir suporte a no mínimo 08 (oito) cartuchos; 
2.6.16.4 Acompanhar 08 (oito) cartuchos LTO-7 compatível com a Library  
2.6.16.5 Acompanhar 01 (um) cartucho de limpeza; 
2.6.16.6 Deverá acompanhar cabos e conectores necessários para manter a funcionalidade desta 
unidade; 
 

2.6.17 Compatibilidade: 
2.6.17.1 Compatibilidade com servidores descritos no Item 4.1 e no Item 4.2; 
2.6.17.2 Compatibilidade com os softwares de backup Symantec NetBackup, Commvault Simpana, 
Dell NetVault e EMC Networker. 
 

2.6.18 Documentações Complementares 
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2.6.18.1 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; 
2.6.18.2 Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com a 
diretiva RoHS; 
 

2.7 Lote 01 – Item 06 – Software de Backup 
 

2.7.1 Arquitetura: 
2.7.1.1 Possuir arquitetura em cliente-servidor, sendo: 
2.7.1.1.1 Servidor da Camada de Gerenciamento (Servidor de Gerenciamento): 
2.7.1.1.1.1 Deve possuir capacidade de gerenciar múltiplos subsistemas de armazenamento e múltiplos 
Agentes de Backup; 
2.7.1.1.1.2 Deve possuir catálogo de backups centralizado, contendo as informações relativas aos jobs 
e políticas de backup, mídias e quaisquer informações relevantes.  
2.7.1.1.1.3 Possuir mecanismo de proteção (backup) das informações armazenadas no catálogo de 
backup; 
2.7.1.1.1.4 Possuir mecanismo de reconstrução do catálogo de backup, sem a necessidade de 
cataloga-lo novamente; 
2.7.1.1.1.5 Possuir mecanismo de restauração granular da base de dados da solução de backup, 
permitindo escolher no mínimo restauração dos Jobs de backup ou catalogo de mídia, sem a necessidade 
de restaurar toda a base. 
2.7.1.1.1.6 Suportar o gerenciamento de múltiplos dispositivos de backup (bibliotecas de fitas, drives de 
backup, dispositivos de disco com e sem desduplicação), conectados localmente (Direct Attached), 
remotamente (Client Attached) ou compartilhados entre múltiplos servidores via SAN (Storage Area 
Network); 
2.7.1.1.1.7 Deve ser capaz de efetuar operações de backup e restore de clientes de backup de qualquer 
plataforma suportada, mesmo que diferente da plataforma do servidor de Camada de Gerenciamento 
(Exemplo: Servidor Linux deve ser capaz de efetuar backup de clientes Windows, Linux e Unix). 
2.7.1.1.1.8 Deve permitir o gerenciamento centralizado de diversos servidores da camada de 
gerenciamento, a console deve ser acessada no mínimo por duas das três formas conhecidas CLI, GUI ou 
WebUI; 
2.7.1.1.1.9 Capacidade de criação de múltiplas e/ou simultâneas imagens de backup, cada um com 
atributos únicos, retenção própria, ou após a conclusão do backup primário realizar copia para outro 
dispositivo com retenção diferente da original, por exemplo: backup primário realizado em disco com 
retenção para 3 dias e backup secundário em fita com retenção de 1 ano. 
2.7.1.2 Requerimentos de Gerenciamento e Segurança: 
2.7.1.2.1 Possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore através de interface gráfica e linha 
de comando; 
2.7.1.2.2 Possuir interface gráfica para gerenciamento, monitoramento, emissão de alertas, emissão 
de relatórios sobre as operações de backup/restore; 
2.7.1.2.3 Caso existam múltiplos ambientes de backup, a interface gráfica deve ser capaz de 
monitorar e gerenciar remotamente outros servidores da camada de gerenciamento. 
2.7.1.2.4 A credencial do usuário de backup deve ser validada para acessar o ambiente de backup 
remoto; 
2.7.1.2.5 Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para 
atividades de administração e operação do software de backup: 
2.7.1.2.6 Suportar configuração de privilégios para os usuários de backup, definindo os grupos de 
agentes, tarefas que podem realizar e quantidade de dados que podem armazenar nos dispositivos de 
armazenamento; 
2.7.1.2.7 Possuir a capacidade de cópia automática ou manual de dados em mídias de 
armazenamento para outras mídias a fim de guarda externa; 
2.7.1.2.8 Possuir a capacidade de automatizar os procedimentos de cópia de fitas virtuais para fitas 
físicas através de filtros customizáveis. 
2.7.1.3 Facilidade de Implementação e Manutenção: 
2.7.1.3.1 Possuir mecanismo de instalação de plug-ins de forma remota nos agentes de backup, 
através de interface própria no Servidor de Gerenciamento. 
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2.7.1.3.2 Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade, o fabricante deve 
possuir mecanismo público para consulta das listas de compatibilidade de sistemas operacionais e software 
que exijam plug-ins específicos. Que contenha: 
2.7.1.3.2.1 Versões do Produto suportado para instalação ou uso no Sistema Operacional em questão; 
2.7.1.3.2.2 Compatibilidade com Sistemas Operacionais, aplicações, bancos de dados e sistemas de 
arquivos (File System); 
2.7.1.4 Características Gerais: 
2.7.1.4.1 Permitir a realização de LAN-Free backup.  
2.7.1.4.2 O backup via SAN deve ocorrer sem a necessidade de licenciamento adicional; 
2.7.1.4.3 Possuir a capacidade de realizar backup de Servidores de Arquivos no formato incremental 
para sempre. Após a realização de cada backup incremental, este deve ser automaticamente consolidado 
para que seja gerada a visão FULL de restore; 
2.7.1.5 Suporte a ambientes Virtuais: 
2.7.1.5.1 VMWare, Hyper-V e XenServer 
2.7.1.6 Desduplicação de Dados: 
2.7.1.6.1 Possuir mecanismo de software e/ou hardware que provê a capacidade de realizar 
desduplicação e compressão de dados; 
2.7.1.6.2 Possuir a capacidade de replicação de dados de maneira otimizada, entre appliances de 
desduplicação, enviando somente blocos únicos; 
2.7.1.7 Disaster Recovery: 
2.7.1.7.1 Possuir de forma integrada e nativa a capacidade de recuperação automatizada do sistema 
operacional sem a necessidade de rotinas independentes de backup, não necessitando sistema operacional 
previamente instalado no servidor de destino; 
2.7.1.7.2 Possuir a capacidade de recuperação do Sistema Operacional realizando boot remoto PXE 
ou mídia ótica (CD/DVD/Pen-drive) independente do hardware escolhido (hardware agnóstico); 
 

2.7.2 Replicação: 
2.7.2.1 Permitir que a replicação dos dados armazenados em subsistemas de armazenamento seja 
gerenciada pelo servidor de Backup; 
 

2.7.3 Base de dados: 
2.7.3.1 O catálogo de backup deve ser provido nativamente pela ferramenta de backup ou através de base 
de dados relacional fornecida em conjunto com a solução; 
 

2.7.4 Compatibilidade: 
2.7.4.1 A solução deve garantir no mínimo proteção através de agentes/opções para as seguintes 
aplicações: 
2.7.4.1.1 Base de dados: Oracle, Microsoft SQL Server, Postgree e MySQL; 
2.7.4.1.2 Hypervisor: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere e Citrix XenServer; 
2.7.4.1.3 Colaborativos: Microsoft SharePoint Server e Lotus Domino; 
2.7.4.1.4 Suporte a Oracle RAC, Informix,  AIX, DB2 e SyBase; 
 

2.7.5 Criptografia: 
2.7.5.1 Possuir capacidade nativa de efetuar criptografia de backup em AES-128 e AES-256 bits. 
 

2.7.6 Protocolos: 
2.7.6.1 Suportar backup de múltiplos fluxos de dados provenientes de dispositivos NAS para Tape através 
do protocolo NDMP; 
2.7.6.2 Suportar dispositivos conectados via  SCSI, iSCSI, IP, SAS, ou Fibre Channel SAN interfaces. 
 

2.7.7 Backup: 
2.7.7.1 Possuir a capacidade transferir múltiplos fluxos simultâneos de dados provenientes de servidores 
distintos para dispositivos de gravação; 
2.7.7.2 Possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em vários dispositivos 
de gravação, 
2.7.7.3 Possuir a função de D2D e D2D2T, ou seja, que permita o envio dos dados para disco e 
posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco ou fita) sem a necessidade de criação de outro job 
de backup; 
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2.7.7.4 Possuir a capacidade de verificar o conteúdo das fitas de modo off-line, sem a necessidade de 
carrega-las no drive para leitura; 
2.7.7.5 Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de backup, com intervalo de: Hora, dia do 
mês, dia da semana e mês. Datas e horário específicos, e datas recorrentes. 
2.7.7.6 Possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup; 
 

2.7.8 Restore: 
2.7.8.1 Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de restore, com intervalo de: Hora, dia do 
mês, dia da semana e mês. Datas e horário específicos, e datas recorrentes. 
 

2.7.9 Relatórios / Notificações: 
2.7.9.1 Possuir relatórios de utilização da ferramenta e capacidade dos dispositivos de backup. 
2.7.9.2 Possibilitar geração de relatórios customizados. 
2.7.9.3 Possuir relatórios com informações essenciais prontos para utilização (built-in). 
2.7.9.4 Possibilitar geração de relatório parametrizável com data, cliente de backup entre outros dados para 
identificar mídia de armazenamento utilizada. 
2.7.9.5 Possibilitar identificar os Jobs de backup que estão contidos nas mídias e/ou servidores de 
armazenamento. 
2.7.9.6 Permitir a emissão de relatórios que incluam dados da solução de backup tais como: Licenciamento, 
clientes, entre outros; 
2.7.9.7 Permitir exportar os relatórios para formato HTML ou outro formato de visualização amigável; 
 

2.7.10 Licenciamento: 
2.7.10.1 Solução de software gerenciador de Backup e Restore, deve ser licenciada por capacidade 
(05 TB) ou por componentes, desde que proteja o ambiente com : 1 Tape Drive, 10 servidores (fisicos ou 
virtuais), Sendo quatro (4) servidores SQL. 
 
3. O quantitativo estimado de consumo, de acordo com o descrito no Termo de Referência – Anexo I do 

Edital será adquirido de acordo com a necessidade e conveniência do CONSELHO FEDERAL DE 

ECONOMIA, mediante a emissão de Nota de Empenho, após a celebração da presente Ata de Registro de 

Preços. 

 

4. As quantidades do material que vierem a ser adquiridas serão definidas na respectiva Nota de Empenho. 

 

5. O prazo de entrega do material é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento da 

Nota de Empenho e do arquivo digital, devidamente documentada pela Administração do COFECON. 

 

6. Os equipamentos da presente licitação deverão ser entregues no Conselho Federal de Economia – 

COFECON, no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 1201 - CEP: 70318-900 - Brasília/DF, em dia 

de expediente normal, no horário de 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas. 

 6.1. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do material solicitado, não sendo 

admitido o parcelamento, sob pena de aplicação das sanções previstas. 

7. As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro dos limites 

previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8. O pagamento será conforme disposto no Item 18 do Edital, estando ciente que na ocasião será verificada 

a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), com o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como as demais condições de habilitação previstas no Item 

8 do Edital. 

 

9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização 

de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 
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10. A presente Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 1 (um) ano, a contar da data da 

homologação do resultado. 

 

11. As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Termo de Referência 

- Anexo I do Edital 

 

12. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 02/2016, 

o contratante, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sanções previstas no Item 17 do 

Edital. 

 

13. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da 

Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

14. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Contratante, desde que 

devidamente comprovada vantagem ao licitante, obedecido o disposto no Decreto nº 7.892/2013.  

 

15. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 

indique o possível fornecedor e respectivo preço a ser praticado, observada a ordem de classificação.  

 

16. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o 

Contratante.  

 

17. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

A Empresa ________________________, CNPJ nº _________________________, detentora do 

registro, assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máxima especificada no edital, 

durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços. 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da cidade de Brasília-DF, para dirimir os 

conflitos que possam ocorrer no presente compromisso. 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor, forma e data. 

 

Brasília, ______ de _______________ 2016. 

 

 

JÚLIO FLÁVIO GAMEIRO MIRAGAYA 

Presidente do COFECON 

CONTRATANTE  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

CONTRATADA 
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Testemunha 1: 

 

___________________________________ 

Nome: 

 

CPF: 

Testemunha 2: 

 

__________________________________ 

Nome: 

 

CPF: 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob o n.º: 

............................. com sede na ....................................................................................., 

declara que através do empregado ...........................................CPF nº _______________, 

na qualidade de responsável técnico da empresa acima indicada, que visitou o local dos 

serviços para conhecimento das condições dos mesmos, objeto da licitação mencionada 

e que, nessa ocasião, foram obtidas todas as informações complementares necessárias à 

formulação da proposta que pretende apresentar. 

 

Brasília, ________de______________ de 2016.     

 

R.T. da empresa:    Assinatura: __________________________________ 

Nome:_____________________________________ 

                CPF nº ____________________ 


