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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº.016/2019 

PARTE  A  –  PREÂMBULO 
 
 
 

 

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – COREN-BA, entidade fiscalizadora do exercício profissional 
ex vi da Lei n. 5.905∕73, representado, neste ato, por sua Presidente Dra. Maria Inez Morais Alves de 

Farias, brasileira, enfermeira, portadora da carteira do COREN-BA n. 25071-IR, por meio de sua Pregoeira, 

a Sra. Elisangela Santana, Portaria n. 010/2016, torna público licitação na modalidade “PREGÃO”, na 

forma “ELETRÔNICA” do tipo MENOR PREÇO, conforme ANEXO I – objeto deste Edital, constante do 
PA COREN-BA N. 111/2019, que será regido pela Lei n. 10.520∕2002, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Federal n° 5.450, de 31 de maio de 2005, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e ainda pela Portaria do COREN N. 93/2015, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei 8.666∕93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto n. 3.555∕2000, pela Lei 

Complementar n. 123∕2006, demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis à espécie, pelas 

condições previstas neste Edital e seus anexos. 

 

 

I. REPARTIÇÃO INTERESSADA E SETOR: 

SEDE DO COREN – BA 

DEPARTAMENTO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

II. NÚMERO DE ORDEM:  III. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.      016/2019  111/2019 

 

IV. ENDEREÇO ELETRÔNICO:   V. CÓDIGO NO: 

www.licitacoes-e.com.br   774254 

 

VI. FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO: 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 

empresa(s) especializada(s) no fornecimento de servidores de rede, storage, NAS, firewall, 
switches, Wlan, nobreak, ferramenta de backup, softwares de informática e televisor, bem 

como os serviços de instalação, configuração e treinamento, conforme as descrições contidas 

neste termo de referência. 

 

VII. TIPO DE LICITAÇÃO: 

MENOR PREÇO (     )   POR ITEM (  X  )   POR LOTE(     )   GLOBAL  
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VII. FORMA DE FORNECIMENTO:  VIII. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

Aquisição ( x)  Única  (X)  VIDE ITEM 1.2 (DO ANEXO I) 

( ) Parcelada   

 

IX. DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO: 

Data: 22.07.2019 Horário: 09h00min 

 

Site: www.licitações-e.com.br 

 
O Recebimento das propostas será das 08h00min do dia 09/07/2019 até às 08h00min do dia 

22/07/2019. 
 

Tempo de disputa: 10 minutos mais o tempo aleatório do sistema. 
 

 

X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Elemento de despesa: 

 

 

6.2.2.1.2.44.90.52.004 – Equipamentos De Informática. 

6.2.2.1.2.44.90.52.011 – Aquisição/Desenvolvimento de Software. 
6.2.2.1.2.44.90.52.003 – Máquinas E Equipamentos. 

 

 

 

XI. HORÁRIO E RESPONSÁVEL PELOS ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: 

Pregoeiro e portaria de designação: 

Elisangela Santana 

 Portaria n° 010/2016 
Portaria nº 559/2018 

Portaria de Pregão Eletrôniconº093/2015 

Horário: 

09:00 às 16:00 

Tel. 
 

(071) 3277-3120 
 

E-mail: compras.con.ba@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.licitações-e.com.br/
mailto:compras.con.ba@gmail.com
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P A RT E  B  –  D IS P OS I Ç Õ E S  E S P E C Í FI C AS  D ES TE  C E R TA M E  

 
T E R M O  D E  R E F E R ÊN C I A  

 
 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de servidores de rede, storage, NAS, 

firewall, switches, Wlan, nobreak, ferramenta de backup, softwares de informática e televisor, 

bem como os serviços de instalação, configuração e treinamento, conforme as descrições contidas 

neste termo de referência. 

1.2. O prazo de vigência do contrato a ser firmado para este objeto tem duração estimada de 12 

meses, cabendo a prorrogação contratual por igual período, conforme natureza de contratação 

do seu objeto.     

1.3. Compõe o objeto deste serviço: 

 

a) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS 

 

LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 Servidor de rede 2 Un. 

02 Storage 1 Un. 

03 Network Attached Storage (NAS) 1 Un. 

04 
Serviço de instalação, configuração e 

treinamento 
- - 

 

LOTE II 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 Firewall de Nova Geração (NGFW) 2 Un. 

02 
Serviço de instalação, configuração e 

treinamento 
- - 

 

LOTE III 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 Ponto de acesso Wifi 7 Un. 
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02 
Serviço de instalação, configuração e 

treinamento 
- - 

 

LOTE IV 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 Switch Core 2 Un. 

02 Switch de borda 4 Un. 

03 
Serviço de instalação, configuração e 

treinamento 
- - 

 

LOTE V 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 Nobreak 2 Un. 

02 
Serviço de instalação e configuração do 

equipamento 
- - 

 

LOTE VI 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 Ferramenta de backup 1 Un. 

02 
Serviço de instalação, configuração e 

treinamento 
- - 

 

LOTE VII 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 

Fornecimento de licença pelo uso de 

software para banco de dados, Microsoft SQL 

Server Standard 2016, por tempo 

indeterminado, para o Coren/BA 

1 Un. 

02 Serviço de instalação e configuração - - 

 

LOTE VIII 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Un. Med. 

01 TV LED Smart TV 2 Un. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A informação é um dos principais ativos das organizações e instituições públicas, tratando-se de 

um elemento fundamental para a tomada de decisões em todos os níveis. Nesse sentido, os 

gestores precisam promover ações para prover a segurança, a disponibilidade e integridade de 

tais informações. Os constantes ataques cibernéticos, a necessidade de continuidade do negócio, 

a evolução de ameaças das mais variadas espécies, a obsolescência e a inexistência de alguns 

equipamentos de informática, criam a necessidade de contratação de uma solução que proteja 

as informações, diminua os riscos de acesso indevido e de perdas das mesmas e as processem 

de forma eficaz.  

2.2. Inseridos dentro de um contexto muito dinâmico de evolução constante de tecnologia, em um 

curto intervalo de tempo, os equipamentos de informática podem se tornar obsoletos a tal ponto 

de não suportarem o aumento do tráfego de internet e dados, o crescente número de novos 

usuários e aplicações e as novas tentativas de invasões nas redes corporativas.  

2.3. A tecnologia da informação é instrumento de apoio e agregação de valor nos processos de gestão, 

de tomada de decisão e de disponibilização de recursos necessários à maior eficiência e 

flexibilidade na atuação das ações finalísticas, em total alinhamento com o Planejamento 

Estratégico do COREN-BA. Desta forma, os sistemas e serviços exigem a manutenção de uma 

infraestrutura redundante e que procure garantir disponibilidade em função dos eventuais 

impactos que podem ser causados por interrupções e/ou falhas. 

2.4. Dessa forma, a contratação de equipamentos de informática mais modernos torna-se necessária. 

Esta solicitação está baseada no Objetivo Estratégico 9 (Investir em Tecnologia da Informação), 

na Iniciativa Estratégica 9.2 (Qualificar o parque tecnológico), todos eles contidos no Plano 

Plurianual 2019 – 2021, bem como, no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2019-

2021.  

2.5. O Art. 23, § 1º da lei n. 8.666/1993 (redação alterada pela lei 8.883/1994) e Súmula 247 Plenário-

TCU, preveem que as aquisições, a serem contratadas, devem ser divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, tendo em vista o melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade; 

2.6. Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação sem prejudicar o 

ganho da aquisição em escala, razão capital da realização das compras conjuntas, optou-se pela 

divisão deste certame em lotes e itens; 

2.7. A escolha da junção de alguns equipamentos (itens) no Lote I faz-se necessária tendo em vista 
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a busca iminente por compatibilidade e interoperabilidade entre os equipamentos que compõe a 

solução objeto da contratação, visto que, estes irão operar de forma integrada. Assim sendo, a 

solução possui diversos pontos de integração entre as diferentes partes que a compõe. Caso os 

equipamentos sejam adquiridos de forma separada, por fornecedores distintos, ocorreria um alto 

risco de incompatibilidade de operação entre estes.  

2.8. É sabido que tanto os servidores de rede quanto os dispositivos de armazenamento de dados 

(Storage e NAS) possuem as suas matrizes de compatibilidade. Ou seja, os fabricantes divulgam, 

em seus sites, quais hardwares ou softwares são compatíveis com os seus produtos. Como este 

processo abrange a aquisição desses 3 (três) hardwares (servidores de rede, storage e NAS) e 

não há certeza de quais equipamentos serão ofertados pelas empresas ganhadoras do processo 

licitatório, tem-se o risco de obtenção de produtos incompatíveis, mesmo atendendo a todos os 

critérios definidos no termo de referência, caso fossem disponibilizados em lotes distintos. 

Portanto, a junção busca reduzir o risco da solução em não atender as necessidades e o objetivo 

da contratação, principalmente quanto a compatibilidade de operação entre os equipamentos. 

2.9. Dessa forma, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o 

caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a compatibilidade e correto 

funcionamentos dos produtos do projeto e atender, a contento, as necessidades da Administração 

Pública zelando pelo princípio da eficiência. 

2.10. A garantia, acordo de nível de serviço, tempos de atendimento, formas de abertura de 

chamados e configurações, foram estabelecidos para contemplar o melhor custo para o COREN-

BA, considerando-se fatores como a complexidade, criticidade, redundância de componentes e 

peculiaridades de cada equipamento em relação a solução como um todo. Optou-se por especificar 

uma garantia de 3 anos, com a intenção de proteger toda a solução com um menor custo 

administrativo e financeiro, resguardando a administração de possíveis variações bruscas de 

mercado. 

2.11. Ante o exposto, o presente processo de aquisição justifica-se, principalmente como forma de 

garantir um ambiente computacional adequado às necessidades institucionais, além de 

possibilitar o crescimento planejado das demandas de trabalho, uma vez que os equipamentos 

especificados vêm de encontro aos requisitos técnicos de desempenho e capacidade 

imprescindíveis ao bom funcionamento dos serviços e sistemas de tecnologia da informação 

disponíveis no COREN-BA. 

 

3. GLOSSÁRIO 
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3.1. Backup: cópias feitas de um arquivo ou de um documento que deverão ser guardadas em outro 

sistema de armazenamento, sob condições especiais para a preservação de sua integridade no que 

diz respeito tanto à forma quanto ao conteúdo; 

3.2. BIOS: O BIOS (basic input output system) é o sistema básico de entrada e saída. 

3.3. Cache: é um dispositivo de acesso rápido, interno a um sistema, que serve de intermediário entre 

um operador de um processo e o dispositivo de armazenamento ao qual esse operador acede. 

3.4. Cluster: consiste em computadores vagamente ou fortemente ligados que trabalham em conjunto 

para que, em muitos aspectos, eles possam ser vistos como um único sistema; 

3.5. Datacenter: Ambiente projetado para abrigar servidores e outros componentes como sistemas de 

armazenamento de dados (storages) e ativos de rede (switches, roteadores). Seu objetivo principal 

é garantir a disponibilidade de equipamentos que rodam os sistemas de negócio de uma 

organização, tal como o ERP ou CRM, garantindo a continuidade do negócio e sustentando os 

ambientes, equipamentos, softwares e serviços contratados. O datacenter deve prover conexões 

(links) redundantes, mecanismos de segurança (física e lógica), sistemas redundantes de geração 

de energia elétrica, sistema de prevenção contra incêndios e refrigeração adequada para operação 

de todos os servidores e demais equipamentos; 

3.6. Dashboard: são painéis visuais que centralizam informações importantes para o negócio. 

Permitem, desta forma, entender o cenário em tempo real e tomar decisões baseadas em 

informações reais e que estão ocorrendo agora, monitoradas minuto a minuto. 

3.7. DHCP: protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com 

concessão de endereços IP de host. 

3.8. Disponibilidade: propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso 

dos usuários autorizados pelo proprietário da informação; 

3.9. DNS (Domain Name System): usado para atribuir nomes a serviços de rede e computadores, 

organizado de acordo com uma hierarquia de domínios. A atribuição de nomes de DNS é utilizada 

em redes TCP/IP, tal como a Internet, para localizar computadores e serviços através de nomes 

amigáveis ao usuário; 

3.10. FTP: protocolo de transferência de arquivos) é uma forma rápida e simples de transferência de 

arquivos na internet. Pode representar tanto o computador que transfere o arquivo quanto o 

servidor FTP. 

3.11. Firewall: dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política 

de segurança a um determinado ponto da rede, podendo ser do tipo filtros de pacotes, proxy de 

aplicações, etc. O firewall existe na forma de software e de hardware, a combinação de ambos 

normalmente é chamada de "appliance"; 
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3.12. Garantia On-site: modalidade de garantia onde a respectiva assistência técnica é realizada 

no local onde se encontra o equipamento indicado pela contratante; 

3.13. Hardware: equipamentos para tecnologia da informação; 

3.14. IP: identificação de um dispositivo (computador, impressora etc.) em uma rede local ou pública. 

Cada computador na internet possui um IP (Internet Protocol ou Protocolo de internet) único, que 

é o meio pelo qual as máquinas usam para se comunicarem na Internet; 

3.15. IPS: (Intrusion Prevention System), sistema que tem por função detectar e prevenir os acessos 

não autorizados às redes ou hosts de uma ou mais redes; 

3.16. IPSec: É o protocolo que implementa uma forma de tunelamento(VPN) na camada da rede 

(IP). Ele fornece autenticação em nível da rede, a verificação da integridade de dados e transmissão 

com criptografia e chaves fortes de 128 bits. 

3.17. Integridade: propriedade que assegura que a informação manipulada, mantém todas as 

características originais estabelecidas pelo proprietário da informação; 

3.18. LAN: é uma rede local que tem por finalidade a troca de dados dentro um mesmo espaço físico. 

O limitador da rede LAN é uma faixa de IP restrita à mesma, com uma máscara de rede comum. 

3.19. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ou “Protocolo de Acesso aos Diretórios Leve”): É 

um tipo de protocolo que serve para atualizar e pesquisar diretórios rodando sobre a camada 

TCP/IP. 

3.20. Latência: em uma rede de computadores, a latência, também conhecida como atraso, 

representa a expressão do tempo necessário para um pacote de dados irem de um ponto para 

outro. Em outras palavras, é a referência a qualquer atraso ou espera que aumente o tempo de 

resposta real ou percebido além do tempo de resposta desejado. Em alguns casos, a latência é 

medida enviando-se um pacote, que é devolvido ao remetente e o tempo completo desse percurso 

é considerado como latência; 

3.21. Mbps: unidade de transmissão de dados equivalente a 1.000 kilobits por segundo; 

3.22. OEM (Original Equipment Manufacturer): é o software que já vem pré-instalado de fábrica nos 

computadores e servidores. É vinculado a máquina por toda a vida útil e ativado através de chave 

de ativação. 

3.23. PoE (Power over Ethernet ou Alimentação pela Ethernet): é um recurso disponível em vários 

equipamentos de rede, com o fim de eliminar a necessidade de tomadas de energia em periféricos 

remotos (que também suportam o recurso), tais como telefones IP, pontos de acesso sem fio, 

câmeras de vigilância, entre outros. 

3.24. QoS (Quality of Service ou Serviço de Qualidade): política que gerencia a priorização da 

utilização de banda de internet para cada protocolo. 
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3.25. Rack: local físico onde se monta um conjunto de equipamentos relacionados, como servidores, 

roteadores, switches, etc. 

3.26. SQL: SQL (structured query language – linguagem de consulta estruturada) é a linguagem de 

pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional. 

3.27. Software: programas de computador; 

3.28. Stack: o stack ou empilhamento consiste em dois ou mais switches com o objetivo de gerenciar 

a rede através de um único endereço IP. 

3.29. Storage: área central de discos compartilhada por vários computadores para armazenamento 

de informações; 

3.30. Switch: é o equipamento utilizado basicamente para a conexão e filtragem de informações 

entre duas ou mais estações de trabalho em rede de computadores. Além de conectar estações de 

trabalho, o switch pode corrigir erros de alguns pacotes de dados e coordenar o tráfego de 

informações na rede. 

3.31. TI: abreviação de Tecnologia da Informação. 

3.32. Throughput: quantidade de dados transferidos de um lugar a outro, ou a quantidade de dados 

processados em um determinado espaço de tempo. 

3.33. VLAN (Virtaul LAN ou Rede local virtual): é o particionamento por domínio de broadcast de 

uma rede de computadores na camada de enlace (Camada 2 do modelo OSI), utilizada para 

segregar dados e agrupar servidores; 

3.34. VoIP (Voice over Internet Protocol ou Protocolo de voz sobre Internet): sistema utilizado para 

levar voz através da rede de internet, podendo inclusive, substituir o telefone convencional. 

3.35. VPN (Virtual Private Network ou Rede Virtual Privada): extensão segura da rede local através 

de uma rede pública (p/ex Internet) por meio de um túnel criptografado. 

 

4. CONTRATADA 

 

4.1. Será referido neste documento como CONTRATADA, a empresa que vencer um ou mais lotes 

deste edital. 

 
 

 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS – LOTE I 

5.1. OBJETOS 

 

Item 01 - Servidor de rede 
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Item 02 - Storage 

Item 03 - Network Attached Storage (NAS) 

 

Nenhum dos modelos ofertados poderá estar listado no site do fabricante em listas de end-of-life e end-

of-sale;  

 

Ser compatível com os outros equipamentos deste lote; 

 

Conter todos os cabos, portas e acessórios para total interconexão; 

 

5.2. ITEM 01 - SERVIDOR DE REDE 

Requisitos mínimos exigidos: 

5.2.1. GABINETE DA CPU 

 

5.2.1.1. Gabinete tipo rack padrão 19”, com altura de no máximo 1U original do fabricante do 

equipamento;  

5.2.1.2. Novo e sem uso anterior, com trilhos, manuais e quaisquer outros componentes necessários 

para instalação em rack ofertados como padrão do produto; 

5.2.1.3. Deve possuir display LCD ou LED embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas 

de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, 

fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 

5.2.1.4. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e 

instalação/desinstalação de placas de expansão; 

5.2.1.5. Acompanhar kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack; 

5.2.1.6. Deve ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo 

o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 

5.2.1.7. Possuir 01 (uma) unidade de leitura de CD/DVD interna ao gabinete; 

 

5.2.2. SISTEMA DE VENTILAÇÃO 

 

5.2.2.1. Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na 

configuração ofertada e dentro dos limites de temperatura adequados para operação; 

5.2.2.2. Ventiladores deverão ser redundantes. 

5.2.2.3. Possuir conjunto de ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete mesmo 

em caso de falha de uma unidade;  
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5.2.3. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

5.2.3.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração 

máxima; 

5.2.3.2. As fontes devem ser redundantes e hot-pluggable, permitindo automaticamente a substituição 

de qualquer uma das fontes em caso de falha, sem interrupções ou comprometimento do 

funcionamento do equipamento; 

5.2.3.3. Devem ser hot-pluggable e hot swap; 

5.2.3.4. Em caso de falha de uma das fontes, a(s) fonte(s) restante(s) deverá(ão) suprir potência 

suficiente para as necessidades do equipamento; 

5.2.3.5. Deve possuir LED indicador de status e suportar faixa de tensão de entrada de 100 a 240VAC 

em 60Hz, com chaveamento automático de voltagem; 

5.2.3.6. Deve permitir a alimentação por, no mínimo, 2 (dois) circuitos elétricos independentes; 

5.2.3.7. Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a 

instalação em circuitos elétricos distintos (NBR14136); 

5.2.3.8. Deve ser fornecido com todos os cabos de alimentação necessários para a ligação de todas as 

fontes, com conector padrão NBR14136, mínimo de 1,8 metro. 

 

5.2.4. PROCESSADORES 

 

5.2.4.1. Equipado com 02 (dois) processadores de 10 (dez) núcleos (Deca-Core) ou superior, 

originalmente concebido para servidores, na versão mais atualizada do mercado; 

5.2.4.2. Frequência de clock interna de no mínimo 2.2 GHz; 

5.2.4.3. Cache de, no mínimo, 13,75 MB; 

5.2.4.4. Controladora de memória integrada com suporte à DDR4 de, no mínimo, 2400 MT/s; 

5.2.4.5. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de, no mínimo, 9,6 GT/s; 

5.2.4.6. Possuir tecnologia de otimização para virtualização; 

5.2.4.7. Suportar operações em 32/64 bits; 

5.2.4.8. Cada processador deverá consumir no máximo (TDP) 85 W; 

5.2.4.9. Deve possuir tecnologia de fabricação de 14nm. 

 

5.2.5. CHIPSET, PLACA-MÃE E SLOTS DE EXPANSÃO 
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5.2.5.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade 

de comunicação com os mesmos; 

5.2.5.2. Deverá possuir no mínimo 3 (três) slots padrão PCI-Express 3.0; 

5.2.5.3. A placa-mãe deve ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida 

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

mercado; 

5.2.5.4. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware “out of band” com firmware 

(chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do 

equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional 

hibernado ou inoperante. 

 

5.2.6. BIOS 

 

5.2.6.1. A BIOS ou UEFI deve possuir recurso de controle de permissão através de senhas, uma para 

inicializar o equipamento e outra para acesso e alterações das configurações da BIOS ou UEFI; 

5.2.6.2. A BIOS ou UEFI deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos 

de copyright sobre esta BIOS ou UEFI, comprovados através de atestados fornecidos pelo 

fabricante do equipamento; 

5.2.6.3. A BIOS deve suportar boot via unidades NVMe; 

5.2.6.4. A BIOS deve suportar boot PXE em IPV6; 

5.2.6.5. Deve implementar UEFI Classe 2; 

5.2.6.6. Deve ser compatível com padrão System Management BIOS (SMBIOS) ou UEFI na versão 2.5 

ou superior; 

 

5.2.7. MEMÓRIA RAM 

 

5.2.7.1. Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced) com 

tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e taxa de transferência de, no mínimo, 

2.666 MT/s; 

5.2.7.2. Possuir 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes) de memória RAM instalada em pentes em dual 

rank (2R) ou quad rank(4R) 

5.2.7.3. Suportar expansão de memória RAM para, no mínimo, 768 GB (setecentos e sessenta e oito); 

5.2.7.4. Suportar espelhamento de memória (Memory Mirroring); 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rua General Labatut, 273, Barris 

CEP: 40070-100 

Tel: (71) 3277-3100  

www.coren-ba.gov.br 
 

 

5.2.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

 

5.2.8.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser identificados pelos nomes 

ou símbolos; 

5.2.8.2. Deve possuir, no mínimo, 3 (três) interfaces USB, sendo no mínimo 1 (uma) no padrão 3.0 e 

pelo menos 1 (uma) porta, obrigatoriamente, na parte frontal do gabinete e as demais na parte 

traseira; 

5.2.8.3. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), sendo 1 (uma) 

localizada na parte frontal do gabinete e 1 (uma) na parte traseira do gabinete; 

5.2.8.4. Deve possuir, no mínimo, 1 (uma) porta serial padrão DB-9 integrada 

 

5.2.9. INTERFACES DE REDE 

 

5.2.9.1. Possuir, no mínimo, 04 (quatro) interfaces de rede RJ-45 através de controladoras integradas; 

5.2.9.2. As interfaces de rede devem ser padrão Gigabit Ethernet com técnicas de offloading; 

5.2.9.3. Possui tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP; 

5.2.9.4. Operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps, modo full-

duplex; 

5.2.9.5. Suportar taxa de transferência de 1Gbps; 

5.2.9.6. Devem suportar boot remoto de rede para PXE (Preboot eXecution Environment) e iSCSI; 

5.2.9.7. Suporta Load Balancing, VLAN, Jumbo Frames e Link aggregation; 

5.2.9.8. Implementar o recurso de virtualização Microsoft Virtual Machine Queue 

 

5.2.10. INTERFACES FIBRE CHANNEL (FC) 

 

5.2.10.1. Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces ópticas padrão Fibre Channel 16Gb/s 

5.2.10.2. Deve ser fornecido cabo óptico duplex, fibra OM4, multimodo, conector LC/LC, 

comprimento, mínimo, de 3m, compatível com as portas fibre channel do servidor em 

quantidades suficientes para conectar todas as portas fibre channel solicitadas.    

 

5.2.11. CONTROLADORA RAID 

 

5.2.11.1. Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 

12 Gb/s SAS e 6Gb/s SATA; 



 

 

 

 

 

 

 

Rua General Labatut, 273, Barris 

CEP: 40070-100 

Tel: (71) 3277-3100  

www.coren-ba.gov.br 
 

 

5.2.11.2. Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60; 

5.2.11.3. Cache de 2GB (dois gigabytes); 

5.2.11.4. Deve suportar expansão de capacidade de formatação on-line; 

5.2.11.5. Deve permitir a detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também 

de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade 

de reiniciar o equipamento; 

5.2.11.6. Deve dar suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido; 

5.2.11.7. Suportar implementação de disco Global Hot-spare; 

5.2.11.8. Suportar migração de nível de RAID; 

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

 

5.2.12. ARMAZENAMENTO 

 

5.2.12.1. 3 (três) discos padrão tipo SAS (Serial Attached SCSI), com capacidade de 300 GB 

(trezentos gigabytes), ou superior, e velocidade mínima de 10.000 RPM (dez mil rotações por 

minuto), hot-pluggable, de 2,5 polegadas e interface de 12 Gb/s; 

5.2.12.2. Deve ser do tipo hot plug e hot swap que permita a substituição do disco sem 

necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto 

para as aplicações; 

5.2.12.3. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor; 

5.2.12.4. Deve ser compatível com a controladora RAID descrita no item 5.2.11 desta 

Especificação (Controladora RAID); 

 

5.2.13. CONTROLADORA DE VÍDEO 

 

5.2.13.1. Deve ser integrada à placa-mãe (onboard) ou placa de vídeo; 

5.2.13.2. Deve possuir barramento compatível com PCI ou PCI Express; 

5.2.13.3. Deve possuir, no mínimo, 16MB de memória; 

5.2.13.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior; 

 

5.2.14. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 

 

5.2.14.1. O equipamento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto que possibilite 

o gerenciamento “out-of-band” através de porta RJ-45, não sendo essa nenhuma das interfaces 
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de controladora de rede mencionadas no item 5.2.9 desta especificação; 

5.2.14.2. Deve permitir a execução de tarefas de gerenciamento remoto “out-of-band” da console 

do servidor, totalmente independente do estado de operação do hardware e do sistema 

operacional, inclusive se os mesmos estiverem inoperantes ou desligados; 

5.2.14.3. Solução por hardware e/ou software de gerenciamento remoto, independente de 

sistema operacional e do estado do servidor; 

5.2.14.4. O fabricante do equipamento irá disponibilizar software de gerenciamento e inventário 

que permita o gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados através da rede LAN 

por meio de console de gerenciamento WEB. A solução deve ser do mesmo fabricante dos 

equipamentos ofertados, não sendo aceitos soluções em regime de OEM ou customizadas; 

5.2.14.5. Deve possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento remoto de um 

único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N); 

5.2.14.6. A placa de gerenciamento deve ter total compatibilidade com o mesmo e integração 

total com software de gerenciamento solicitado. 

5.2.14.7. Deve permitir o monitoramento remoto, das condições de funcionamento dos 

equipamentos e seus componentes, tais como: processadores, memória RAM, controladora 

RAID, discos, fontes de alimentação, NICs e ventiladores; 

5.2.14.8. As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware devem ser 

providas por recursos do próprio equipamento e independente de agentes ou sistema 

operacional; 

5.2.14.9. Deve suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso WEB e SSH para acesso 

CLI; 

5.2.14.10. Permite o monitoramento remoto das condições de funcionamento dos equipamentos 

e seus componentes físicos (processadores, memórias, disco, controladores, etc); 

5.2.14.11. Deve emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de gerência e 

suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP; 

5.2.14.12. Deve suportar autenticação local e através de integração com MS Active 

Directory/LDAP; 

5.2.14.13. Deve permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas 

operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada; 

5.2.14.14. Deve permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de CD/DVD 

remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de armazenamento USB remotos; 

5.2.14.15. Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor; 

5.2.14.16. Deve possuir recurso remoto que permita o completo desligamento e reinicialização 
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(hard reset) remoto do equipamento através da interface de gerência ou através de solução 

alternativa (hardware/software); 

5.2.14.17. Permitir desligar e reiniciar o servidor através da console de gerenciamento, mesmo em 

condições de indisponibilidade do sistema operacional; 

5.2.14.18. Deve suportar o monitoramento remoto (1:1 e 1:N) do consumo de energia elétrico e 

temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e permitir gerenciar parâmetros de 

consumo, com geração de alertas; 

5.2.14.19. Suportar update de BIOS e firmware 

5.2.14.20. Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados e 

notificação por e-mail; 

5.2.14.21. 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. 

 

5.2.15. COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL 

 

5.2.15.1. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows 

Server 2016 ou superior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware 

Compatibility List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com 

5.2.15.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware 

ESX 6 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware 

no link: http://www.vmware.com/resources/compatibility 

 

5.2.16. SISTEMA(S) OPERACIONAL(IS) 

 

5.2.16.1. Os 2 (dois) servidores deverão ser oferecidos com sistema operacional Microsoft 

Windows Server 2016 Datacenter Edition ou superior.  Devem ser licenciados todos os núcleos 

dos processadores de acordo com as características descritas no item 5.2.4 desta Especificação 

(Processador); 

5.2.16.2. Cada servidor físico deve ser fornecido com 85 licenças Microsoft tipo CAL de usuário; 

5.2.16.3. Cada servidor físico deve ser fornecido com 2 licenças Microsoft, tipo CAL de usuário, 

do Remote Desktop Service; 

 

5.2.17. DRIVERS 

http://www.vmware.com/resources/compatibility
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5.2.17.1. Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo todos os 

drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do equipamento. 

5.2.17.2. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo web site, download 

gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e firmwares permitindo todas as atualizações 

de melhoria necessárias 

 

5.2.18. ACESSÓRIOS 

 

5.2.18.1. Devem ser fornecidos, junto com o servidor, todos os acessórios e cabos necessários 

para o pleno funcionamento do mesmo; 

5.2.18.2. Kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em rack 

padrão 19 polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a 

manutenção; 

5.2.18.3. Os componentes do equipamento devem ser homologados pelo fabricante. Não será 

aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação 

do equipamento; 

 

5.2.19. CERTIFICADOS E DOCUMENTAÇÕES 

 

5.2.19.1. 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; 

5.2.19.2. Deve ser entregue certificação comprovando que o servidor está em conformidade com 

a diretiva RoHS; 

5.2.19.3. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deve 

apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa licitante a 

comercializar e prestar os serviços de garantia exigidos; 

5.2.19.4. Deve ser apresentada declaração do fabricante informando que todos os componentes 

do objeto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estão fora de linha 

de fabricação; 

5.2.19.5. O equipamento deve pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito 

equipamentos destinados ao uso doméstico; 
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5.2.20. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

 

5.2.20.1. Serviço de instalação física em local indicado pela CONTRATANTE, incluindo a devida 

energização para teste dos equipamentos; 

5.2.20.2. Serviço de instalação e configuração do sistema operacional e dos seus recursos; 

5.2.20.3. Serviço de instalação e configuração do ambiente de virtualização Microsoft Hyper-V 

com a configuração de, no mínimo, seis máquinas virtuais e configuração do recurso Live 

Migration; 

5.2.20.4. Deve contemplar a lista de cabos e interligações; 

5.2.20.5. Deve contemplar a validação física dos componentes; 

5.2.20.6. Deve contemplar a ligação física dos equipamentos à rede elétrica; 

5.2.20.7. Deve contemplar a organização do rack já existente no COREN-BA para implantação do 

novo ambiente e produtos; 

5.2.20.8. Deve contemplar conexão dos equipamentos ao ambiente LAN legado; 

5.2.20.9. Deve contemplar a interligação dos servidores com o storage; 

5.2.20.10. Deve contemplar identificação e organização do cabeamento lógico, elétrico e KVM para 

posterior inserção na documentação de instalação; 

5.2.20.11. Os servidores devem ser fornecidos com os componentes necessários para sua 

completa instalação e o perfeito funcionamento da solução. 

5.2.20.12. Os técnicos da contratada deverão realizar a configuração e integração de todos os 

equipamentos fornecidos na sede do CONTRATANTE; 

5.2.20.13. Atualização de patches; 

5.2.20.14. Tunning das configurações do ambiente virtualizado; 

5.2.20.15. A CONTRATADA ficará responsável por entregar, instalar, configurar e licenciar os 

equipamentos conforme as determinações exigidas pelo responsável do setor de TI do 

CONTRATANTE. 

 

5.2.20.16. A CONTRATADA será responsável por instalar e configurar, dentro do Hyper-V, todas 

as máquinas virtuais descritas abaixo: 

5.2.20.16.1. Os servidores virtualizados deverão seguir as seguintes orientações: 

5.2.20.16.1.1. O primeiro servidor virtualizado deverá ser entregue com o sistema operacional 

Windows Server 2016 Standard Edition já instalado e devidamente licenciado. Este servidor 

será responsável por prover os serviços de Active Directory, DNS Server, DHCP Server e 

Print Server. Portanto, a CONTRATADA deverá efetuar todas as programações necessárias 
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para o funcionamento destes serviços: 

5.2.20.16.1.1.1. Active Directory 

5.2.20.16.1.1.2. LDAP;  

5.2.20.16.1.1.3. Transferência de objetos e master roles FSMO para este novo Active Directory; 

5.2.20.16.1.1.4. Servidor DNS; 

5.2.20.16.1.1.5. Servidor DHCP; 

5.2.20.16.1.1.6. Servidor de impressão; 

5.2.20.16.1.1.7. Transferência de diretivas de segurança para o novo servidor; 

5.2.20.16.1.1.8. Criação de novas diretivas; 

5.2.20.16.1.2. O segundo servidor virtualizado deverá ser entregue com o sistema operacional 

Windows Server 2016 Standard Edition já instalado e devidamente licenciado. Este servidor 

será responsável pelo serviço de Banco de Dados. Portanto, a CONTRATADA deverá efetuar 

todas as programações necessárias para o funcionamento deste serviço; 

5.2.20.16.1.3. Terceiro servidor virtualizado deverá ser entregue com o sistema operacional Windows 

Server 2016 Standard Edition já instalado e devidamente licenciado. Este servidor será 

responsável por prover os serviços de aplicações Web e de File Server. Portanto, a 

CONTRATADA deverá efetuar todas as programações necessárias para o funcionamento 

destes serviços: 

5.2.20.16.1.3.1. Instalação do File Server; 

5.2.20.16.1.3.2. Configuração do File Server de acordo com as orientações do Departamento de TI do 

COREN-BA; 

5.2.20.16.1.3.3. Instalação do XAMPP e migração das aplicações Web para o novo servidor; 

5.2.20.16.1.3.4. Instalação do ZEND Server e migração das aplicações Web para o novo servidor; 

5.2.20.16.1.3.5. Instalação do SQL Server 2016 Express Edition e Management Studio e migração dos 

bancos para o novo servidor; 

5.2.20.16.1.3.6. Instalação do Openfire e migração dos usuários e grupos do antigo servidor; 

5.2.20.16.1.3.7. Instalação do Spark e migração das contas/grupos para o novo servidor; 

5.2.20.16.1.3.8. Instalação e configuração do Remote Desktop Service; 

5.2.20.16.1.3.9. Dentre outras configurações solicitadas pelo Departamento de TI do COREN-BA; 

5.2.20.16.1.4. O quarto servidor virtualizado deverá ser entregue com o sistema operacional Windows 

Server 2016 Standard Edition já instalado e devidamente licenciado. Este servidor será 

responsável por prover os serviços de WSUS e Antivírus. Portanto, a CONTRATADA deverá 

efetuar todas as programações necessárias para o funcionamento destes serviços: 

5.2.20.16.1.4.1. O WSUS, serviço para realizar os downloads das atualizações do Windows diretamente 
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para o servidor; 

5.2.20.16.1.4.2. Migração do servidor antivírus Bitdefender, do qual a CONTRATANTE já possuí, para 

este novo servidor; 

5.2.20.16.1.5. O quinto servidor virtualizado deverá ser entregue com o sistema operacional Windows 

Server 2016 Standard Edition já instalado e devidamente licenciado. Este servidor será 

responsável por prover os serviços de backup. Portanto, a CONTRATADA, vencedora do 

lote VI, responsável pelo fornecimento de uma ferramenta de backup, deverá, juntamente 

com a vencedora do lote I, se forem distintas, efetuar todas as instalações e programações 

necessárias para o funcionamento deste serviço no novo servidor;  

5.2.20.16.1.6. O sexto servidor virtualizado deverá ser entregue com o sistema operacional CentOS 

v7 e com o Zabbix Server e o Booked Scheduler instalados e configurados. Este servidor 

será responsável por prover o monitoramento dos ativos de rede e fornecer o sistema de 

reserva de salas. Portanto, a CONTRATADA, deverá efetuar todas as programações 

necessárias para o funcionamento destes serviços. Isso inclui a instalação e configuração 

dos agentes do Zabbix nos servidores, criação de Dashboards, alertas e confecção de 

relatórios a pedido do Departamento de TI do Coren-BA, bem como, a disponibilização 

desses Dashboards, na TV; 

5.2.20.16.2. Deverá ser fornecido o Repasse de Conhecimentos do tipo “Hands-On” sobre o software de 

gerenciamento do servidor ofertado para a quantidade máxima de 02 alunos; 

5.2.20.16.2.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

 

5.2.21. COMPATIBILIDADE E PADRONIZAÇÃO 

 

5.2.21.1. Todos os componentes da solução deverão ser compatíveis, entre si, com o conjunto 

do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de adaptadores, fresagens, 

pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer 

outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 

forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente 

incompatíveis. 

5.2.21.2. Todos os componentes entregues na solução devem ser do fabricante do equipamento 

ou devidamente reconhecidos/homologados pelo fabricante para que componham a 

configuração do mesmo; 

 

5.2.22. GARANTIA E SUPORTE 
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5.2.22.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) 

meses com um período de disponibilidade mínima para chamada de manutenção de 8 horas 

por dia, 5 dias por semana (segunda à sexta); 

5.2.22.2. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao 

custo de uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e 

suporte/dúvidas, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do 

problema; 

5.2.22.3. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam 

de dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

5.2.22.4. 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; 

5.2.22.5. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se 

encontram (ON-SITE) ou na impossibilidade, mediante autorização da CONTRATANTE, no 

centro de manutenção da contratada; 

 

5.3. ITEM 02: STORAGE 

 

Nenhum dos modelos ofertados poderá estar listado no site do fabricante em listas de end-of-

life e end-of-sale;  

 

Suportar o ambiente de virtualização Hyper-V; 

 

Ser compatível com os outros equipamentos deste lote; 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: 

 

5.3.1. Controladoras e conectividades 

 

5.3.1.1. Deverá possuir duas controladoras redundantes HotSwap e HotPluggable, permitindo a 

manutenção/substituição das mesmas de forma on-line; 

5.3.1.2. A solução não deverá possuir qualquer ponto único de falha, de modo a implementar total e 

plena disponibilidade para o ambiente de armazenamento, mesmo em eventos de falha de 

componentes como CPU, memória, barramento de dados, fontes de alimentação, interfaces ou 
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qualquer outro elemento que se faça necessário, implementando a característica de failover de 

modo automático em caso de falha de componentes ativos; 

5.3.1.3. Deve implementar failover automático e substituição de forma “Hot-Swappable” para os 

seguintes componentes: discos, controladoras, ventiladores e fontes de alimentação; 

5.3.1.4. Deve suportar a manutenção ou substituição desses itens sem interrupção do funcionamento 

da solução; 

5.3.1.5. Possuir cache para operações de escrita e leitura com espaço total de no mínimo 16 (dezesseis) 

Gigabytes, protegido por mecanismo de falha de alimentação elétrica. Não sendo aceito o uso 

de discos (como SSD ou SAS) como memória cache; 

5.3.1.6. Deve possuir esquema de proteção dos dados críticos em cache, onde, na falta de alimentação 

elétrica ao equipamento, essa proteção forneça a energia necessária para geração automática 

de salva destes dados para uma memória não volátil (p.ex: memória flash ou HDs), mantendo 

estes dados íntegros até o restabelecimento do fornecimento elétrico; 

5.3.1.7. Deverá implantar espelhamento de cache entre as controladoras de forma que, na ocorrência 

de falha em uma delas, a outra possa dar continuidade às tarefas que estavam sendo 

executadas pela controladora desativada sem interrupção ou perda de dados; 

5.3.1.8. Suportar mecanismo que automaticamente, sem intervenção humana e sem interrupção do I/O, 

monitore o workload e, dinamicamente, mova os dados entre as áreas de armazenamento, de 

forma a manter os dados mais acessados em áreas de acesso mais rápidos, fazendo uso da 

performance de HDs mais rápidos, se disponíveis, diminuindo o tempo de resposta; 

5.3.1.9. A solução deve suportar interfaces 16Gbps/8Gbps/4Gbps FC para o protocolo Fibre Channel; 

5.3.1.10. O storage deve possuir ao menos as seguintes interfaces de front-end devidamente 

ativadas: 

5.3.1.10.1. Possuir 04 (quatro) interfaces Fibre Channel de 16 (dezesseis) Gbps, devidamente 

preenchidas com as respectivas SFPs padrão ShortWave formato LC, dedicadas para o I/O 

SAN; 

5.3.1.11. Cada controladora deve possuir ao menos 01 (uma) interfaces SAS ou Fibre Channel 

ou Mini-SAS no back-end devidamente ativada, dedicadas ao acesso aos gabinetes de 

expansão. 

5.3.1.12. O storage deve possuir ainda a possibilidade de se adicionar mais 04 interfaces Fibre 

Channel ou iSCSI para uso futuro. Não é necessário fornecer SFPs para as portas adicionais. 

5.3.1.13. O software residente nas controladoras deverá ser específico, nativo do sistema e do 

mesmo fabricante do equipamento. Por motivo de segurança e estabilidade, não será aceito 

sistemas operacionais de uso geral, baseados em Windows ou suas variações; 
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5.3.1.14. Permitir a atualização on-line do firmware, sem necessidade de indisponibilidade das 

atividades de I/O; 

5.3.1.15. Deverá prover mecanismos de redirecionamento automático (Failover) de tráfego de 

dados entre interfaces/caminhos alternados, permitindo a continuidade do acesso aos dados no 

evento de falha de um destes caminhos; 

5.3.1.16. Possuir no mínimo duas interfaces de rede para a gerência do equipamento, do tipo 

Ethernet, padrão RJ-45, sendo que cada controladora deve possuir ao menos 01(uma) para 

garantir a redundância em caso de falha; 

5.3.1.17. O storage deverá suportar a criação de arrays de discos do tipo RAID (Redundant Array 

of Independent Disk) níveis 1, 5, 6 e 10, inclusive entre discos de gabinetes distintos; 

5.3.1.18. Deverá suportar a configuração de discos de HotSpare, que serão ativados de forma 

automática nos casos em que haja interrupção do funcionamento de um dos discos ativos do 

sistema de armazenamento, sem interrupção do funcionamento normal do Disk storages; 

5.3.1.19. Deverá possibilitar que os discos de hotSpare possam sanar a falha de qualquer disco 

de igual característica, independente do gabinete no qual ele estiver fisicamente instalado, 

funcionalidade conhecida no mercado como global hot spare ou deverá possuir funcionalidade 

conhecida no mercado como Spare distribuído, onde cada disco deverá possuir uma área de 

spare reservada, devendo ser alocada e estar disponível dinamicamente; 

 

5.3.2. Velocidade e escalabilidade 

 

5.3.2.1. Possibilidade de expansão vertical de sua capacidade de armazenamento (sem a necessidade 

de expansão de sua capacidade de processamento, I/O e memória) para no mínimo 190 HDs, 

de forma modular, através da simples instalação de gabinetes de expansão e HDs adicionais; 

5.3.2.2. A solução de armazenamento, deve implementar de forma automática e dinâmica a alocação 

dos dados críticos nas trilhas externas, que são as mais rápidas dos discos; 

5.3.2.3. A solução deve ser capaz de ofertar esta solução, sem onerar o ambiente produtivo; 

5.3.2.4. O conjunto de controladoras, processadores e memória deverá ser capaz de entregar, no 

mínimo, 200.000 IOps (duzentas mil operações de entrada e saída por segundo) com o uso de 

discos SSD; 

5.3.2.5. Em sua capacidade máxima de expansão, o equipamento deve suportar, no mínimo 76TB de 

capacidade bruta de armazenamento. 

5.3.2.6. O equipamento deve ser capaz de suportar discos SSD; 
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5.3.3. Funcionalidades Gerais 

 

5.3.3.1. Implementar QoS (Quality of Service) considerando, no mínimo, priorização da camada (tier) 

de maior performance, quando configurada. 

5.3.3.2. Suportar a configuração de no mínimo 512 volumes lógicos (LUNs); 

5.3.3.3. Deve suportar LUN de até 140TB ou superior; 

5.3.3.4. Suportar, no mínimo, 512 snapshots; 

5.3.3.5. Possuir funcionalidade de cópia de um volume para outro volume fazendo com que os dados 

de ambos os volumes sejam idênticos; 

5.3.3.6. Possuir funcionalidade de replicação de volume assíncrona a nível de bloco onde volume 

replicado pode estar no mesmo storage ou em storage independente. 

5.3.3.7. Deve ser fornecido com os softwares/licenças para integração com o gerenciador de banco de 

dados Microsoft SQL Server; 

5.3.3.8. Deve ser fornecido com os softwares/licenças para integração com o sistema operacional 

Microsoft Hyper-V nas seguintes condições: 

5.3.3.8.1. Suportar o formato VHDx, permitindo manter o alinhamento e configuração desses discos 

virtuais dinâmicos; 

5.3.3.8.2. Efetuar backups crash-consistent, onde o backup é feito sem invocar o Microsoft VSS; 

5.3.3.8.3. Efetuar backups consistentes com as aplicações através da integração com o Microsoft VSS; 

5.3.3.8.4. Permitir realizar snapshot utilizando ferramenta nativa do subsistema, mantendo a 

integridade da base de dados possibilitando a utilização em caso de restore. Esse processo 

não deve causar indisponibilidade aos servidores da aplicação. 

5.3.3.9. Deve possuir integração com o software de backup em disco do subsistema, mantendo a 

integridade da base de dados e possibilitando a utilização da cópia de segurança da base em 

caso de contingência, sem causar indisponibilidade aos servidores da aplicação. 

5.3.3.10. Possuir capacidade para detecção preventiva e isolamento de falhas, abrangendo auto 

monitoração e geração de log de falhas, detecção e isolamento de erros de memória, detecção 

e isolamento de erros de disco; 

5.3.3.11. Deverá possuir funcionalidade de alocação de espaço em disco sob demanda (Thin 

Provisioning); 

5.3.3.12. Implementar “Space Reclamation” 

5.3.3.13. Deverá possuir funcionalidade que reconstrua somente os blocos utilizados para 

armazenar dados; 

5.3.3.14. Deverá permitir backups dos sistemas de arquivos através do protocolo NDMP sem 
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adição de gateway; 

5.3.3.15. Deverá permitir a criação granular de cópias do tipo snapshots; 

5.3.3.16. Possuir compatibilidade e licenças ilimitadas (independentemente do número de hosts), 

para funcionamento com, no mínimo, as plataformas/tecnologias: 

5.3.3.16.1. Windows Server 2012 R2 e 2016; 

5.3.3.16.2. VMware vSphere ESXi 5.5, 6.0, 6.5 e 6.7; 

5.3.3.16.3. Microsoft Hyper-V. 

5.3.3.17. Fornecer os drivers de I/O multi-path, com licenciamento ilimitado, caso os drivers 

homologados já não estejam inclusos juntamente respectivas plataformas listadas acima. 

5.3.3.18. Compatibilidade e integração com as seguintes VMware vStorage APIs: 

5.3.3.18.1. vStorage API for Storage Awareness (VASA); 

5.3.3.18.2. vStorage API for Array Integration (VAAI); 

5.3.3.19. O fabricante dos produtos ofertados ou o grupo comercial/empresarial ao qual 

pertença, deve ser integrante da SNIA (Storage Networking Industry Association), na qualidade 

de “Vendor Large Voting”, o que deverá ser comprovado através de relatório gerado na URL 

https://www.snia.org/member_com/member_alpha; 

 

5.3.4. Gerenciamento 

 

5.3.4.1. Deverá fornecer software gerência com interface do tipo GUI ou WEB para controle de todas 

as funcionalidades do equipamento de forma unificada, na sua versão completa, contemplando 

licenças ilimitadas e perpétuas; 

5.3.4.2. O software de gerência deverá permitir a análise de desempenho e utilização do equipamento 

(quantidade de operações de read/write), e gerar alarmes/eventos em caso de falhas ou pré-

falhas dos componentes e encaminhar e-mail ao administrador de rede designado, 

comunicando estas ocorrências; 

5.3.4.3. A solução de armazenamento deve possuir software de gerenciamento com funções como: 

criação/administração de volumes, thin provisioning, RAID groups, snapshots, thin clones, 

replicação remota e de usuários administradores; 

5.3.4.4. A solução deve incluir software centralizado de gerenciamento para um ou mais subsistemas 

de armazenamento, que permita a monitoração de eventos, geração de relatórios de 

desempenho, alertas de capacidade, status de funcionamento dos componentes físicos tais 

como fontes, discos, interfaces, controladoras, ventiladores e temperatura bem como a 

manutenção de dados históricos para análise de tendências de comportamento do ambiente 

https://www.snia.org/member_com/member_alpha
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proposto. 

5.3.4.5. O software de gerenciamento do storage deverá ser da mesma marca do fabricante do 

equipamento e trabalhar de forma que possa ser acessado via browser, e deverá acompanhá-

lo; 

5.3.4.6. O equipamento deverá suportar os seguintes sistemas operacionais: Microsoft Windows Server 

2012, Server 2016, Linux, VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer (comprovar através de 

catálogos técnicos originais do fabricante) 

5.3.4.7. Deverá permitir o gerenciamento e monitoramento via rede Local Area Network (LAN); 

5.3.4.8. Permita a criação, exclusão, expansão e mapeamento dinâmico dos volumes lógicos, sem 

interrupção da operação do sistema de armazenamento; 

5.3.4.9. Possuir capacidade para detecção preventiva e isolamento de falhas, abrangendo auto 

monitoração e geração de log de falhas, detecção e isolamento de erros de disco; 

5.3.4.10. Contemplar gerenciamento através do protocolo SNMP e do protocolo SMI-S definido 

pelo SNIA, de modo a se integrar com outros softwares de gerência. 

5.3.4.11. Deverão ser fornecidas quaisquer licenças que sejam necessárias para habilitar estes 

protocolos; 

5.3.5. Capacidade de armazenamento inicial 

 

5.3.5.1. A solução de armazenamento deverá ser fornecida na configuração inicial com a capacidade 

bruta de: 

5.3.5.1.1. No mínimo, 18TB composto por discos SAS de capacidade nominal bruta de, no mínimo, 

1,8TB 10K RPM cada unidade; 

5.3.5.2. Não serão aceitas o uso de quaisquer tecnologias de otimização espaço de armazenamento 

(como compressão, de duplicação e afins) como forma de atingir a capacidade de 

armazenamento bruta aqui exigidas; 

 

5.3.6. Gabinete 

 

5.3.6.1. O gabinete da solução deverá ser modular, seguindo o padrão industrial para racks de 19 

polegadas, ocupando altura máxima de 2Us; 

5.3.6.2. Caso a solução venha montada em um rack próprio deverá ser desraqueada e instalada, pela 

CONTRATADA, no rack do CONTRATANTE localizado no Data Center. 

5.3.6.3. O gabinete para discos SSD/Flash ou SAS deverá suportar no mínimo 24 HDs de 2,5”, permitindo 

inclusive a instalação simultânea de HDs de tecnologias e capacidades distintas dentro do 
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mesmo gabinete; 

5.3.6.4. O gabinete deverá possuir fontes de alimentação Hot Swap e redundantes, em regime de N+N 

ou N+1, suportando tensões de entrada entre 100 a 240 VAC 50/60Hz, acompanhadas dos 

respectivos cabos de força de, no mínimo, 2m de comprimento, com conectores padrão NBR 

14136; 

5.3.6.5. O gabinete deverá estar equipado com ventiladores HotSwap e redundantes com 

funcionamento em paralelo de modo que, nos casos em que haja interrupção do funcionamento 

de um dos ventiladores, o (s) outro (s) mantenha (m) o nível de ventilação adequada do 

equipamento, sem interrupção do seu funcionamento normal e sem prejuízo para os 

componentes do sistema de armazenamento; 

5.3.6.6. Deverá ser fornecido com todos os componentes necessários para sua correta fixação em rack 

padrão 19”, incluindo trilhos, parafusos, rack mount kit, bem como, cabos de alimentação e de 

conexão com outros hardwares; 

 

5.3.7. Garantia e suporte 

 

5.3.7.1. A garantia e suporte exigidos deverão ser de, no mínimo, 36 meses; 

5.3.7.2. A garantia e suporte aqui descritos deverão ser prestados pelo fabricante dos produtos e/ou 

pela CONTRATADA; 

5.3.7.3. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao custo de 

uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e suporte/dúvidas, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 

5.3.7.4. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

5.3.7.5. Durante o período de garantia exigido, a modalidade de atendimento técnico para correção de 

problemas nos equipamentos deverá ser on-site (no local onde os equipamentos foram 

instalados) ou remoto, desde que autorizado pela CONTRATANTE; 

5.3.7.6. A cobertura do atendimento deverá ser, no mínimo, 8 X 5 (8 horas por dia de segunda a sexta-

feira); 

 

5.3.8. Serviços de instalação e configuração 

 

5.3.8.1. Deve ser fornecido com os softwares/licenças para integração com o gerenciador de banco de 

dados Microsoft SQL Server e Microsoft Hyper-V; 
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5.3.8.2. Deverá prover serviços especializados para planejamento, instalação e configuração do produto 

ofertado; 

5.3.8.3. A solução deve ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e 

o perfeito funcionamento; 

5.3.8.4. Deve contemplar a lista de cabos e interligações; 

5.3.8.5. Deve contemplar a validação física dos componentes; 

5.3.8.6. Deve contemplar a organização do rack já existente COREN-BA para implantação do novo 

ambiente e produtos; 

5.3.8.7. Deve contemplar instalação física dos equipamentos; 

5.3.8.8. Deve contemplar a ligação física dos equipamentos à rede elétrica; 

5.3.8.9. Deve contemplar a interligação dos servidores e storages; 

5.3.8.10. Deve contemplar a instalação física dos componentes; 

5.3.8.11. Deve contemplar a configuração do storage; 

5.3.8.12. Deve contemplar a configuração do software de gerenciamento do storage; 

5.3.8.13. Deve contemplar a adição dos hosts ao storage; 

5.3.8.14. Deve contemplar a configuração dos RAID groups; 

5.3.8.15. Deve contemplar a configuração das LUNs; 

5.3.8.16. Deve contemplar a instalação e configuração dos níveis de RAID, LUNS, volume groups, 

hosts e partições de hosts conforme as necessidades que atentam os requisitos deste edital; 

5.3.8.17. Deve contemplar a checagem final de conectividade, configuração e ativação de portas 

do sistema de armazenamento; 

5.3.8.18. Deve contemplar a instalação dos softwares do sistema de armazenamento para as 

seguintes funções: 

5.3.8.18.1. Administração e operação do equipamento; 

5.3.8.18.2. Administração e configuração dos volumes virtuais; 

5.3.8.18.3. Configuração de performance e monitoração de desempenho; 

5.3.8.18.4. Fornecimento de documentação de análise, melhorias e configuração do desempenho; 

5.3.8.18.5. Definição da parametrização do ambiente SAN e servidores; 

5.3.8.18.6. Categorização dos dados e volumes; 

5.3.8.18.7. Níveis de prioridade e de segurança; 

5.3.8.18.8. Thresholds e alertas; 

5.3.8.18.9. Administração de usuários para ferramenta; 

5.3.8.18.10. Definição de disk groups, RAID level, LUNs, balanceamento de cache, tráfego e workload 

do storage; 
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5.3.8.18.11. Definições de política de gerenciamento do storage; 

5.3.8.18.12. Definição de alarmes; 

5.3.8.18.13. Definição dos testes de avaliação de funcionalidade, aderência e performance da solução. 

5.3.8.19. Configuração de snapshots; 

5.3.8.20. A solução deve ser instalada e implementada no COREN-BA por técnico do fabricante 

do equipamento, sendo vedadas assistências técnicas ou terceirizados. Deve contemplar a 

interligação com todos os demais equipamentos (servidores de rede, switchs e etc). Devem ser 

fornecidos todos os cabos, conectores, ferramentas, etc. 

5.3.8.21. Prazo máximo de conclusão: 15 dias corridos 

5.3.8.22. Instalação das correções de firmware atualizando o produto fornecido para o último 

nível recomendado; 

5.3.8.23. Instalação no rack do CONTRATANTE com todos os cabos e acessórios necessários para 

o correto funcionamento; 

5.3.8.24. Outras configurações solicitadas pelo Departamento de TI do CONTRATANTE; 

5.3.8.25. Realização de testes de comunicação com os servidores de rede presentes; 

5.3.8.25.1. Caso seja apresentada qualquer problema durantes os testes de integração, com os demais 

equipamentos do projeto, é obrigação da CONTRATADA sanar o problema e, caso não seja 

possível solucionar, substituir o equipamento em caso de incompatibilidade; 

 

5.3.9. Características gerais 

 
5.3.9.1. A CONTRATADA deverá prover Serviços Técnicos especializados de informática para análise, 

planejamento, definição, implementação, testes e integração do produto ofertado, inclusive, 

com os outros hardwares do Datacenter da contratante; 

5.3.9.2. O referido equipamento bem como seus componentes/ periféricos, deverá ser original de 

fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

5.3.9.3. O Storage deverá ser compatível com os outros hardwares deste lote; 

5.3.9.4. O equipamento deve ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; 

5.3.9.5. A solução deve ser instalada e implementada no COREN-BA por técnico do fabricante do 

equipamento ou técnico certificado pelo fabricante, sendo vedadas assistências técnicas ou 

terceirizados. Deve contemplar a interligação com todos os demais equipamentos referentes à 

virtualização. 

5.3.9.6. Devem ser fornecidos todos os cabos, conectores, ferramentas, etc. 

5.3.9.7. Na data da proposta, o modelo ofertado não poderá estar listado no site do fabricante em listas 
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de end-of-life e end-of-sale;  

5.3.9.8. Deverá ser fornecido o Repasse de Conhecimentos do tipo “Hands-On” sobre o hardware e o 

software de gerenciamento do storage ofertado para a quantidade máxima de 02 alunos; 

5.3.9.8.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

5.3.9.9. Ao final do serviço, deverá gerar a documentação das atividades executadas e entregar em 

meio digital; 

5.3.9.10. Deve vir acompanhado de prospecto (documentação técnica) com as características 

técnicas detalhadas do objeto e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e 

constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os 

através de “folders” e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; 

 

5.3.10. Atividades 

 

5.3.10.1.   Reunião presencial com a equipe técnica do CONTRATANTE para detalhamento das 

necessidades, entendimento dos objetivos e planejamento das configurações necessárias para 

atingi-los; 

5.3.10.2.   Instalação física do equipamento disponibilizado pela CONTRATADA no rack do 

CONTRATANTE; 

5.3.10.3. Integração/conexão de todos os componentes do produto fornecido; 

5.3.10.4. Integração/conexão com os outros componentes do projeto; 

5.3.10.5. Ativação das licenças/features adquiridas com o produto; 

5.3.10.6. Instalação das correções de software (patchs) e firmware atualizando os componentes 

do produto fornecido para o último nível disponível recomendado; 

5.3.10.7. Configuração e conexão das interfaces ethernet de gerência ao ambiente de rede do 

CONTRATANTE; 

5.3.10.8. Criação de eventuais estruturas de arrays e logical drivers do disk storage;  

5.3.10.9. Criação de eventuais estruturas de backup; 

5.3.10.10. Composição do relatório de conclusão do serviço, contendo o detalhamento das 

configurações implantadas; 

 

5.4. ITEM 03 - NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) 

 

Não poderá estar listado no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale; 
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Ser compatível com os outros equipamentos deste lote; 

 

5.4.1. Requisitos mínimos exigidos: 
 

5.4.1.1. Gabinete tipo torre, minitorre com ventilação forçada ou padrão Rack 19 pol de até (2U); 

5.4.1.2. Deve possuir botão liga/desliga, led indicativo de equipamento ligado, led indicativo de atividade 

de disco rígido, display LCD para status e menus do sistema; 

5.4.1.3. Deve possuir no mínimo 1 (um) processador, com no mínimo as seguintes características:  

5.4.1.3.1. Memória cache L3 de, no mínimo, 8 (oito) MB;  

5.4.1.3.2. Frequência de operação de 1.7 GHz ou superior; 

5.4.1.3.3. Possuir no mínimo 4 núcleos;  

5.4.1.3.4. Suportar memórias do tipo DDR4; 

5.4.1.4. Deve possuir, no mínimo, 4 portas de rede 10/100/1000 integrada (Gigabit Ethernet); 

5.4.1.5. Deverá operar nos ambientes que implementem protocolo TCP/IP; 

5.4.1.6. Deve suportar os protocolos: CIFS, SMB, NFS, FTP e iSCSI; 

5.4.1.7. Possuir memória de, no mínimo, 8GB DDR4; 

5.4.1.8. Possuir mecanismo de criptografia de hardware; 

5.4.1.9. Possuir software para gerenciamento, configurações e sincronismo de arquivos entre vários 

dispositivos; 

5.4.1.10. Possuir, pelo menos, 4 baias para discos SATA 3 de 3,5”; 

5.4.1.11. Deverá permitir gerenciamento e configuração remota; 

5.4.1.12. Mínimo de capacidade de armazenamento usável: 7(sete) TB em RAID 5; 

5.4.1.13. Capacidade hot-plug;  

5.4.1.14. Não serão admitidos discos em gabinete externo. Os discos devem ser instalados nas 

baias internas do equipamento. 

5.4.1.15. O NAS deve ser entregue com a configuração de HDD´s em RAID 5 programada; 

5.4.1.16. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas USB 2.0; 

5.4.1.17. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta VGA ou HDMI; 

5.4.1.18. Capacidade de operação em RAID 1, 5, e 6; 

5.4.1.19. Possuir compatibilidade com Windows 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012 

e Server 2016, UNIX, Linux, Hyper-V e BSD; 

5.4.1.20. Fonte interna de alimentação, com capacidade para suportar as possibilidades máximas 

de expansão da máquina, com filtro de rede acoplado, para operação em 110 e 220 VAC, 60 

Hz, aceitando uma variação mínima de 10%, para rede elétrica com fase, neutro e terra, com 

cabo de alimentação de no mínimo 2(dois) metros no padrão NBR14136; 
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5.4.1.21. O equipamento deve possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) 

meses com um período de disponibilidade mínimo para chamada de manutenção de 8 horas 

por dia, 5 dias por semana (segunda à sexta); 

5.4.1.22. A instalação e configuração do equipamento deverá ser efetuada pela CONTRATADA, 

conforme orientação do Setor de Tecnologia da COREN; 

5.4.1.23. Todos os componentes necessários para o correto funcionamento do equipamento 

ofertado devem ser fornecidos pela CONTRATADA;  

5.4.1.24. Deve ser fornecida bandeja para rack 19" com profundidade suficiente para acomodar 

o equipamento, caso seja gabinete ou minitorre; 

5.4.1.25. Caso seja do tamanho 1U ou 2U, deve ser fornecido kit trilhos e quaisquer outros 

componentes necessários para instalação em rack 19. 

 

5.4.2. Serviços de instalação e configuração 

 

5.4.2.1. Caberá à CONTRATADA a montagem do equipamento no RACK, já existente, e a sua devida 

configuração para atender a demanda do CONTRATANTE; 

5.4.2.2. Caberá a CONTRATADA a integração de hosts ao NAS; 

5.4.2.3. Caberá a contratada a devida fixação do equipamento no Rack, englobando peças, acessórios, 

kits e etc; 

5.4.2.4. Caberá a CONTRATADA a integração com o ambiente virtual; 

5.4.2.5. Caberá a CONTRATADA a configuração dos Jobs de backup, se necessário; 

5.4.2.6. Dentre outras solicitações; 

5.4.2.7. O equipamento deverá possuir software licenciado de administração centralizada, com interface 

gráfica e linha de comando, que permita ter acesso a todas as configurações do equipamento, 

definição de áreas de acesso para os clientes, análise de performance, determinação de 

problemas, monitoração do uso e desempenho do sistema de entrada/saída e utilização dos 

demais recursos do servidor de armazenamento. 

5.4.2.8. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao custo de 

uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e suporte/dúvidas, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 

5.4.2.9. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

5.4.2.10. Caberá à CONTRATADA a passagem de conhecimento, acerca do equipamento e 

software, para 2 (dois) funcionários (Hands-On). 
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5.4.2.10.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

 

6. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS – LOTE II 

 

6.1. OBJETO (S) 

 

 Firewall (NGFW); 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: 

 

6.2. FIREWALL 

 

6.2.1. Os equipamentos deverão ser instalados e configurados pela CONTRATADA nas dependências 

do CONTRATANTE, na qual a CONTRATADA declara conhecer; 

6.2.2. A solução de Firewall de Nova Geração (NGFW) deve trabalhar em alta disponibilidade, ou seja, 

para cada appliance que compuser a solução, deverá ser ofertado appliance de funcionalidades 

idênticas, de forma que funcione com modelo de alta disponibilidade e tolerante a falhas. O par 

de appliance deverá trabalhar no tipo ATIVO/ATIVO com licenciamento, todas as funções ativas, 

independente da falha de um dos elementos que compõem este par. 

6.2.3. As funcionalidades requisitadas para o NGFW poderão ser atendidas por qualquer 

módulo/recurso dos appliances. 

6.2.4. Não serão aceitas soluções baseadas em PC de uso geral, soluções que contenham 

componentes do tipo acionadores de discos rígidos, soluções dos tipos/linhas “home”, “free” e 

“community” e soluções que não utilizem as versões mais completas das bases de 

dados/assinaturas e funcionalidades dos fabricantes. Os dois dispositivos serão ligados em 

paralelo, com réplicas do estado de conexões entre eles. 

6.2.5. Deve possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 360 (Trezentos e sessenta) Mbps 

para tráfego stateful inspection multiprotocolo com a funcionalidade de firewall e controle de 

aplicações ativas simultaneamente, considerando-se, para fins de métrica, ambientes de 

produção; 

6.2.6. Deve possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 360 (Trezentos e sessenta) Mbps 

para tráfego stateful inspection multiprotocolo com a funcionalidade de firewall, controle de 

aplicações e IPS ativas simultaneamente, considerando-se para fins de métrica, ambientes de 

produção; 
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6.2.7. Deve possuir capacidade de processamento IPS de, no mínimo, 500 (quinhentos) Mbps; 

6.2.8. Throughput de Firewall (UDP 512 bytes): no mínimo, 7 (sete) Gbps. 

6.2.9.   Suporte a, no mínimo, 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) conexões simultâneas; 

6.2.10. Suporte a, no mínimo, 25.000 (vinte e cinco mil) novas conexões por segundo; 

6.2.11.   Suporte a, no mínimo, 7.000 (sete mil) políticas de firewall; 

6.2.12. Possuir, no mínimo, 10 (dez) interfaces de rede GE RJ45;  

6.2.13. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces de rede GE RJ45/SFP;  

6.2.14. Deve possuir, no mínimo, 1 (uma) interface do tipo console ou similar;  

6.2.15. Deve possuir, no mínimo, 1 (uma) interface USB; 

6.2.16. Possibilitar VPN; 

6.2.17. Suporte a, no mínimo 4 (quatro) Gbps de tráfego VPN com IPSEC; 

6.2.18. Suporte a, no mínimo, 400 (quatrocentos) usuários de VPN do tipo SSL; 

6.2.18.1. O equipamento deverá cumprir, ou estar em processo de cumprir, com as certificações de 

segurança eletrônica (ICSA Firewall e Common Criteria EAL4+)  

6.2.19. Características Gerais do Firewall 

 

6.2.19.1. A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 7; 

6.2.19.2. Deverá ser possível acessar o equipamento para aplicar configurações durante momentos 

onde o trafego é muito alto e a CPU e memória do equipamento estiverem com alto nível de 

utilização através de isolamento do processamento de gerenciamento e do processamento do 

tráfego inspecionado;  

6.2.19.3. Por cada equipamento que compõe a plataforma de segurança, entende-se o hardware e as 

licenças de softwares necessárias para o seu funcionamento;  

6.2.19.4. Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderá estar listado no site do fabricante 

em listas de end-of-life e end-of-sale;  

6.2.19.5. Todos os equipamentos fornecidos devem ser próprios para montagem em rack 19”, incluindo 

kit tipo trilho, cabos de alimentação e quaisquer outras peças que permitam a sua instalação; 

6.2.19.6. Deve possuir Fonte de alimentação com chaveamento automático 110/220 V – 50-60Hz. A 

fonte fornecida deve suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de interface 

ativos; 

6.2.19.7. Deve possuir dimensão de 1U; 

6.2.19.7.1. Não serão aceitos equipamentos do tipo desktop com kits adaptáveis;  

6.2.19.8. O software deverá ser fornecido em sua versão mais recente e atualizada;  

6.2.19.9. Deve possuir bases de dados, assinaturas e engines de segurança desenvolvidas pelo mesmo 

fabricante do dispositivo. Não serão aceitas soluções que utilizem módulos de terceiros; 
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6.2.19.10. O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS); 

6.2.19.11. Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as seguintes 

funcionalidades: 

6.2.19.11.1. Suporte a VLAN Tags 802.1q;  

6.2.19.11.2. Agregação de links 802.3ad e LACP;  

6.2.19.11.3. Roteamento multicast (IGMPv1/v2, PIM-SM);  

6.2.19.11.4. DHCP Relay;  

6.2.19.11.5. DHCP Server;  

6.2.19.11.6. Jumbo Frames;  

6.2.19.11.7. Suportar sub-interfaces ethernet lógicas;  

6.2.19.11.8. Deve suportar os seguintes tipos de NAT: 

6.2.19.11.9. NAT dinâmico (Many-to-1);  

6.2.19.11.10. NAT dinâmico (Many-to-Many);  

6.2.19.11.11. NAT estático (1-to-1);  

6.2.19.11.12. NAT estático (Many-to-Many);  

6.2.19.11.13. NAT estático bidirecional 1-to-1; 

6.2.19.11.14. Tradução de porta (PAT);  

6.2.19.11.15. NAT de Origem;  

6.2.19.11.16. NAT de Destino;  

6.2.19.11.17. Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente.  

6.2.19.11.18. Deve implementar Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo 

problemas de roteamento assimétrico;  

6.2.19.11.19. NAT64 e NAT46; 

6.2.19.12. Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, uso de recursos e estatísticas 

de uso das interfaces de rede; 

6.2.19.13. Permitir o balanceamento de links; 

6.2.19.14. Deve implementar balanceamento de link por IP de origem apenas; 

6.2.19.15. Deve implementar balanceamento de link por IP de origem e destino; 

6.2.19.16. Deve implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção deve ser possível 

definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. Deve suportar o 

balanceamento de, no mínimo, dois links; 

6.2.19.17. Deve implementar balanceamento de links sem a necessidade de criação de zonas ou 

uso de instâncias virtuais; 
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6.2.19.18. Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;  

6.2.19.19. Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos e de 

forma segura;  

6.2.19.20. Proteção Anti-spoofing;  

6.2.19.21. Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e OSPFv3);  

6.2.19.22. Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico;  

6.2.19.23. Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma simultânea em 

uma única instância de firewall, mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos: 

6.2.19.23.1. Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), transparente, camada 2 (L2) e 

camada 3 (L3):  

6.2.19.23.2. Modo Sniffer - para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede;  

6.2.19.23.3. Modo transparente – para inspeção de dados em linha sem a necessidade de configuração 

dos equipamentos conectados;  

6.2.19.23.4. Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do 

tráfego em nível de aplicação; e)  

6.2.19.23.5. Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do 

tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das redes protegidas; 

6.2.19.24. Suporte à configuração de alta disponibilidade Ativo/Ativo e Ativo/ Passivo:  

6.2.19.24.1. Em layer 3;  

6.2.19.25. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar:  

6.2.19.25.1. Sessões;  

6.2.19.25.2. Configurações, incluindo, mas não limitado às políticas de Firewall, NAT, e objetos de rede;  

6.2.19.25.3. Associações de Segurança das VPNs;  

6.2.19.26. O HA (modo de Alta-Disponibilidade) deve possibilitar monitoração de falha de link; 

6.2.19.27. A configuração em alta disponibilidade deve possibilitar a instalação de cada membro, 

de forma que o sincronismo de sessões e configurações deve ocorrer sobre a camada 3 (IP). 

6.2.19.28. A solução de Firewall de Nova Geração (NGFW) deverá possibilitar a utilização de todos 

os recursos disponíveis nos equipamentos da Sede e das subseções (sites remotos).  

6.2.19.28.1. Caso seja necessário para o correto funcionamento, a CONTRATADA deverá fornecer 

aplicativo Client, devidamente licenciado, do mesmo fabricante do Firewall, que garanta o 

estabelecimento de VPN Client-to-Site, aplicação das políticas de segurança, controle de 

acesso Web e anti-malware integrado ao Firewall de Nova Geração (NGFW) a fim de 

garantir que sites remotos (Subseções), que utilizarão a VPN, possam fazer uso das mesmas 

políticas de segurança da Sede. 
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6.2.20. Controle por Política de Firewall 
 

 

6.2.20.1. Deverá suportar controles por zona de segurança; 

6.2.20.2. Controles de políticas por porta e protocolo;  

6.2.20.3. Controle de políticas por aplicações grupos estáticos de aplicações, grupos dinâmicos de 

aplicações (baseados em características e comportamento das aplicações) e categorias de 

aplicações;  

6.2.20.4. Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas de segurança;  

6.2.20.5. Controle de políticas por País (geolocation);  

6.2.20.6. Controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política para tráfego de entrada (Inbound) e 

Saída (Outbound); 

6.2.20.7. Deve suportar offload de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada (Inbound);  

6.2.20.8. Deve decriptografar tráfego Inbound e Outbound em conexões negociadas com TLS 1.2;  

6.2.20.9. Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, bin, zip, tar e mp3;  

6.2.20.10. Suporte a objetos e regras IPV6;  

6.2.20.11. Suporte a objetos e regras multicast;  

6.2.20.12. Deve suportar no mínimo os seguintes tipos de negação de tráfego nas políticas de 

firewall: Drop sem notificação do bloqueio ao usuário, Drop com notificação do bloqueio ao 

usuário, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para os dois lados da conexão; 

 

6.2.21. Controle de Aplicações 

 

6.2.21.1. A solução de Controle de Aplicações deve funcionar integrada ao Sistema de Firewall 

de Nova Geração (NGFW); 

6.2.21.2. Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer aplicações, 

independente de porta e protocolo, com as seguintes funcionalidades: 

6.2.21.3. Deve ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a necessidade de 

liberação de portas e protocolos 

6.2.21.4. Reconhecer pelo menos 2.700 (duas mil e setecentos) aplicações diferentes, incluindo, mas 

não limitado: a tráfego relacionado à peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, update de 

software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, 

compartilhamento de arquivos, e-mail;  

6.2.21.5. Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbund); 

6.2.21.6. Reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: bittorrent, gnutella, skype, facebook, linked-
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in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail, youtube, http-tunnel, facebook chat, 

whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, kerberos, ldap, radius, 

itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, webex;  

6.2.21.7. Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar através de 

expressões regulares assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante independente de 

porta e protocolo;  

6.2.21.8. Para tráfego criptografado SSL, deve de-criptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de 

payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante;  

6.2.21.9. Deve realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações encapsuladas 

dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a especificação do protocolo, 

incluindo, mas não limitado a Yahoo Instant Messenger usando HTTP. A decodificação de 

protocolo também deve identificar funcionalidades especificas dentro de uma aplicação, 

incluindo, mas não limitado a compartilhamento de arquivo dentro do Webex.  

6.2.21.10. Identificar o uso de táticas evasivas via comunicações criptografadas;  

6.2.21.11. Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;  

6.2.21.12. Limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (rate limiting), baseado no IP 

de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;  

6.2.21.13. Deve ser possível adicionar controle de aplicações em todas as regras de segurança do 

dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de aplicações 

em algumas regras;  

6.2.21.14. Deve suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações, por 

pelo menos checagem de assinaturas e decodificação de protocolos;  

6.2.21.15. Para manter a segurança da rede eficiente, deve suportar o controle sobre aplicações 

desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas;  

6.2.21.16. Permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de 

aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de ação do 

fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicações do ambiente da Contratante;  

6.2.21.17. O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas 

de aplicações; 

6.2.21.18. Deve alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada;  

6.2.21.19. Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações;  

6.2.21.20. Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (ex.: Bittorrent, emule, neonet) 

possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;  

6.2.21.21. Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (ex.: AIM, Hangouts, 
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Facebook Chat) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;  

6.2.21.22. Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como por exemplo 

permitir o uso do chat e bloquear a chamada de vídeo; 

 

6.2.22. Sistema de prevenção de Ameaças 

 

6.2.22.1. Para proteção do ambiente contra-ataques, os dispositivos de proteção devem possuir módulo 

de IPS e Anti-Malware de gateway integrados no próprio appliance de Firewall; 

6.2.22.2. Prevenção Contra Intrusão em software do tipo IDS/IPS e Filtro de Aplicações deve funcionar 

integrada ao Sistema de Firewall de Nova Geração (NGFW) e prover capacidade de integrar em 

um único dispositivo: Inspeção de tráfego de modo passivo e ativo e filtragem de aplicações; 

6.2.22.3. Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos; 

6.2.22.4. Deve ser capaz de monitorar o tráfego de rede e possuir proteção contra malwares como 

vírus, trojans, spywares, phishings; 

6.2.22.5. Identificar e bloquear códigos maliciosos nos protocolos HTTP, SMTP e FTP; 

6.2.22.6. Permitir definição da ação a ser tomada de acordo com o tipo de arquivo examinado; 

6.2.22.7. Ser dimensionado e configurado de forma que não afete o desempenho da infraestrutura de 

rede como um todo e deve ser capaz de armazenar os resultados da sua execução (logs) em 

um banco de dados da própria solução que permita à CONTRATANTE a realização de consultas 

on-line; 

Deve sincronizar as assinaturas de IPS quando implementado em alta disponibilidade;  

6.2.22.8. Deve implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS: permitir, 

permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo de tempo e enviar tcp-

reset;  

6.2.22.9. Deve permitir ativar, desativar e habilitar apenas em modo de monitoração as assinaturas de 

prevenção contra invasão;  

6.2.22.10. Exceções por IP de origem ou de destino devem ser possíveis nas regras e assinatura 

a assinatura;  

6.2.22.11. Deve suportar granularidade nas políticas de IPS, possibilitando a criação de diferentes 

politicas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a 

combinação de todos esses itens; 

6.2.22.12. Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades;  

6.2.22.13. Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos;  

6.2.22.14. Deve incluir proteção contra-ataques de negação de serviços;  
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6.2.22.15. Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: 

6.2.22.15.1. Análise de padrões de estado de conexões;  

6.2.22.15.2. Análise de decodificação de protocolo;  

6.2.22.15.3. Análise para detecção de anomalias de protocolo;  

6.2.22.15.4. IP Defragmentation;  

6.2.22.15.5. Remontagem de pacotes de TCP;  

6.2.22.15.6. Bloqueio de pacotes malformados; 

6.2.22.16. Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, ICMP flood e UDP 

flood;  

6.2.22.17. Detectar e bloquear a origem de portscans;  

6.2.22.18. Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao administrador 

acrescentar novos padrões;  

6.2.22.19. Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS;  

6.2.22.20. Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;  

6.2.22.21. Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do 

produto;  

6.2.22.22. Deve permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas customizadas de 

IPS e anti-spyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações;  

6.2.22.23. Permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes protocolos: HTTP, 

FTP, SMB, SMTP e POP3;  

6.2.22.24. Suportar bloqueio de arquivos por tipo;  

6.2.22.25. Identificar e bloquear comunicação com botnets;  

6.2.22.26. Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças 

identificadas: 

6.2.22.27. O nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da 

comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo; 

6.2.22.28. Deve suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS e controle de 

aplicação;  

6.2.22.29. Deve possuir a função de proteção à resolução de endereços via DNS, identificando 

requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de botnets conhecidas;  

6.2.22.30. Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça;  

6.2.22.31. Deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião 

(spyware) e worms;  

6.2.22.32. Proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos executáveis, 
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maliciosos; 

6.2.22.33. Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e 

ataques baseado em políticas do firewall considerando Usuários, Grupos de usuários, origem, 

destino, zonas de segurança, ou seja, cada política de firewall poderá ter uma configuração 

diferente de IPS, sendo essas políticas por Usuários, Grupos de usuário, origem, destino e zonas 

de segurança; 

6.2.22.34. Análise de Malwares Modernos:  

6.2.22.34.1. Deve possuir funcionalidades para análise de Malwares conhecidos.  

6.2.22.34.2. Deve possuir funcionalidades para análise de Malwares não conhecidos, incluídas na própria 

ferramenta ou entregue com composição com outro fabricante; 

6.2.22.35. O dispositivo de proteção deve ser capaz de enviar arquivos trafegados de forma 

automática para análise "In Cloud" ou local, onde o arquivo será executado e simulado em 

ambiente controlado;  

6.2.22.36. Deve permitir selecionar através de políticas granulares quais tipos de arquivos sofrerão 

esta análise incluindo, mas não limitado a: endereço IP de origem/destino, usuário/grupo do 

AD/LDAP, aplicação, porta, tipo de arquivo e todas estas opções simultaneamente;  

6.2.22.37. Deve suportar a monitoração, detecção e prevenção em tempo real de arquivos 

trafegados nos seguintes protocolos HTTPS, FTP, HTTP, SMTP, IMAP, POP3 e SMB;  

6.2.22.38. Deve permitir especificar o tipo de arquivo, inclusive os comprimidos que serão 

analisados em cada política de controle de malware, permitindo especificar um contexto de 

análise para redes, vlans e outros objetos associados ao controle de acesso do ambiente 

protegido;  

6.2.22.39. Permitir que seja definido o tamanho máximo dos arquivos a serem inspecionados;  

6.2.22.40. Deve utilizar mecanismo de proteção baseado em reputação global em tempo-real, 

permitindo assim que sejam adotadas ações automáticas de alerta e bloqueio de arquivos 

suspeitos ou malwares já encontrados anteriormente;  

6.2.22.41. O dispositivo não deve depender ou utilizar de forma exclusiva mecanismos de análise 

em ambiente virtualizado para que seja feita a detecção e o bloqueio de ameaças malwares em 

tempo-real;  

6.2.22.42. A utilização de recursos de execução virtualizada, não deve depender da configuração 

manual de imagens ou escolha de versões específicas de sistemas operacionais; 

6.2.22.43. Deve possuir mecanismos para implementação de controles customizados (blacklist e 

whitelist);  

6.2.22.44. Deve possui capacidade para detecção de Malwares em comunicações de entrada e 
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saída, incluindo a detecção de mecanismos de Comando e Control;  

6.2.22.45. Deve identificar ataques como: ataques direcionados, Zero Day, exploração de 

vulnerabilidades, indicadores de ofuscação e indicadores de comprometimento automáticos;  

6.2.22.46. Deve possuir tecnologia proprietária de execução para verificação de Malwares 

avançados inclusive mecanismos tipo sandbox; 

6.2.22.47. Deve implementar a identificação e capacidade de controle de acesso em tempo real 

nos seguintes tipos de arquivo: MSEXE, 9XHIVE, DMG, DMP, ISO, NTHIVE, PCAP, PGD, SYLKc, 

SYMANTEC, VMDK, DWG, IMG_PICT, MAYA, PSD, WMF, SCRENC, UUENCODED, PDF, EPS, 

AUTORUN, BINARY_DATA, BINHEX, EICAR, ELF, ISHIELD_MSI, MACHO, RPM, TORRENT, AMR, 

FFMPEG, FLAC, FLIC, FLV, IVR, MIDI, MKV, MOV, MPEG, OGG, PLS, R1M, REC, RIFF, RIFX, 

RMF, S3M, SAMI, SMIL, SWF, WAV, WEBM, 7Z, ARJ, BZ, CPIO_CRC, CPIO_NEWC, CPIO_ODC, 

JAR, LHA, MSCAB, MSSZDD, OLD_TAR, POSIX_TAR, RAR, SIS, SIT, ZIP, ZIP_ENC, ACCDB, HLP, 

MAIL, MDB, MDI, MNY, MSCHM, MSOLE2, MSWORD_MAC5, MWL, NEW_OFFICE, ONE, PST, 

RTF, TNEF, WAB, WP, WRI, XLW, XPS.  

6.2.22.48. Adicionalmente, deve implementar em tempo real a inspeção, detecção e bloqueio 

autônomo (prevenção sem a necessidade de integrar com outros sistemas terceiros para que 

seja feito o bloqueio da ameaça) na rede para os seguintes tipos de arquivos: 7Z, ACCDB, ARJ, 

BINARY_DATA, BINHEX, BZ, CPIO_CRC, CPIO_NEWC, CPIO, ODC, EICAR, FLV, GZ, 

ISHIELD_MSI, JAR, JARPACK, LHA, MAIL, MDB, MDI, MNY, MSCAB, MSCHM, MSEXE, MSOLE2, 

MSWORD_MAC5, NEW_OFFICE, OLD_TAR, PDF, POSIX_TAR, PST, RAR, RTF, SIS, SIT, SWF, 

TNEF, WAB, WRI, XLW, XPS, ZIP, ZIP_ENC; 

6.2.22.49. Deve implementar atualização a base de dados da Rede de Inteligência de forma 

automática;  

6.2.22.50. Dispor de motor e mecanismos de detecção e prevenção para verificação de Malwares 

e códigos maliciosos incluindo: 

6.2.22.50.1. Machine learning;  

6.2.22.50.2. Reputação global;  

6.2.22.50.3. Detecção customizada local por blacklist e regras customizadas de detecção de tráfego de 

rede;  

6.2.22.50.4. Análise dinâmica (sandbox). 

6.2.22.51. O processo de análise de comunicações, Malwares e sua prevenção deve ocorrer em 

tempo real, não sendo aceitas tecnologias que dependam de verificações que induzam latência 

suficiente para postergar a entrega de arquivos ao seu destino original;  

6.2.22.52. Suportar a análise de arquivos executáveis, DLLs no ambiente controlado;  
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6.2.22.53. Suportar a análise de arquivos do pacote office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx), 

arquivos java (.jar e .class); 

 

6.2.23. Sistema de Filtro de Conteúdo Web (Webfilter) 
 

 
 

6.2.23.1. A solução de Filtro de Conteúdo Web deve funcionar integrada ao Sistema de Firewall de Nova 

Geração (NGFW); 

6.2.23.2. Ser integrado à infraestrutura de rede existente, depois de fornecidas algumas configurações 

básicas de IP (endereço, gateway, servidor de DNS etc.), implementando as políticas de acesso 

Web; 

6.2.23.3. Ser capaz de verificar solicitações Web (HTTP e HTTPS), permitindo ou negando acessos 

baseados em regras definidas pelo CONTRATANTE; 

6.2.23.4. Implementar mecanismos para categorizar novos sites da Web; 

6.2.23.5. Deve ser possível aplicar controle de acesso Web nas máquinas que estejam conectadas à 

VPN (IPsec e SSL); 

6.2.23.5.1. Caso seja necessária a instalação de um CLIENT ou agente para realizar a filtragem de 

conteúdo web, em estações remotas (VPN), deverá ser disponibilizada a referida licença 

para a sua utilização. O agente deverá ser do mesmo fabricante do Firewall. 

6.2.23.6. Deve ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes ou zonas 

de segurança;  

6.2.23.7. Deve possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem 

está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório, Active Directory e 

base de dados local;  

6.2.23.8. Suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e categoria de 

URL;  

6.2.23.9. Deve possuir base ou cache de URLs local no appliance ou em nuvem do próprio fabricante, 

evitando delay de comunicação/validação das URLs;  

6.2.23.10. Possuir pelo menos 80 categorias de URLs;  

6.2.23.11. Permitir a criação de categorias de URLs customizadas;  

6.2.23.12. A solução deve fornecer um mecanismo para solicitação de categorização de URL caso 

esta não esteja categorizada ou categorizada incorretamente; 

6.2.23.13. Deve possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;  

6.2.23.14. Permitir a customização de página de bloqueio;  

6.2.23.15.     Permite especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras para um deter- 
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minado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora); 

6.2.23.16. Permitir o bloqueio e continuação (possibilitando que o usuário acesse um site 

potencialmente bloqueado informando o mesmo na tela de bloqueio e possibilitando a utilização 

de um botão Continuar para permitir o usuário continuar acessando o site); 

 

6.2.24. Identificação de Usuários 

 

 
6.2.24.1. Deve incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem 

está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, autenticação 

via Active Directory e base de dados local;  

6.2.24.1.1. Deve possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e 

grupos permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em usuários e grupos de 

usuários;  

6.2.24.1.2. Deve possuir integração e suporte a Microsoft Active Directory para os seguintes sistemas 

operacionais: Windows Server 2008, Windows Server 2012 ou posterior;  

6.2.24.1.3. Deve possuir integração com Radius para identificação de usuários e grupos permitindo 

granularidade de controle/politicas baseadas em usuários e grupos de usuários;  

6.2.24.1.4. Deve possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos permitindo 

granularidade de controle/politicas baseadas em Usuários e Grupos de usuários;  

6.2.24.1.5. Prover no mínimo um token nativamente, possibilitando autenticação de duplo fator 

6.2.24.1.6. Deve permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que 

solicitem saída à internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de 

autenticação residente no firewall (Captive Portal). 

 

6.2.25. QoS e Traffic Shaping 

 
 

Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo possa ser excessivo, (como youtube, 

ustream, etc) e ter um alto consumo de largura de banda, se requer que a solução, além de poder 

permitir ou negar esse tipo de aplicações, deve ter a capacidade de controlá-las por políticas de máximo 

de largura de banda quando forem solicitadas por diferentes usuários ou aplicações, tanto de áudio 

como de vídeo streaming; 

6.2.25.1. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço de origem; 

6.2.25.2. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço de destino; 

6.2.25.3. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por usuário e grupo; 
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6.2.25.4. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, 

reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

6.2.25.5. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por aplicações, incluindo, mas não 

limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e Azureus; 

6.2.25.6. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por porta; 

6.2.25.7. O QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda garantida; 

6.2.25.8. O QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda máxima; 

6.2.25.9. O QoS deve possibilitar a definição de fila de prioridade; 

6.2.25.10. Suportar priorização em tempo real de protocolos de voz (VOIP) como H.323, SIP, 

SCCP, MGCP e aplicações como Skype; 

6.2.25.11. Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação; 

6.2.25.12. Disponibilizar estatísticas em tempo real para classes de QoS ou Traffic Shaping; 

6.2.25.13. Suportar QOS (traffic-shapping), em interfaces agregadas ou redundantes; 

 

6.2.26. Filtro de Dados 

 
6.2.26.1. Permitir a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;  

6.2.26.2. Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;  

6.2.26.3. Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos de arquivos (MS 

Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (HTTP, FTP, SMTP, etc);  

6.2.26.4. Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo 

desses tipos de arquivos;  

6.2.26.5. Suportar a identificação de arquivos criptografados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo 

desses tipos de arquivos;  

6.2.26.6. Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de informações sensíveis, 

incluindo, mas não limitado a número de cartão de crédito, possibilitando a criação de novos 

tipos de dados via expressão regular. 

 

6.2.27. Geo-Localização 

 
6.2.27.1. Suportar a criação de políticas por geo-localização, permitindo o tráfego de determinado 

Pais/Países sejam bloqueados;  

6.2.27.2. Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos acessos;  

6.2.27.3. Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e criar políticas 

utilizando as mesmas. 
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6.2.28. VPN 

 

6.2.28.1. Suportar VPN Site-to-Site;  

6.2.28.2. Suportar VPN Client-to-Site; 

6.2.28.3. Suportar IPSec VPN;  

6.2.28.4. A VPN IPSec deve suportar:  

6.2.28.4.1. 3DES;  

6.2.28.4.2. Autenticação MD5 e SHA-1;  

6.2.28.4.3. Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14;  

6.2.28.4.4. Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2);  

6.2.28.5. AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);  

6.2.28.6. Autenticação via certificado IKE PKI;  

6.2.28.7. Deve permitir habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e túneis de VPN IPSec a 

partir da interface gráfica da solução, facilitando o processo de throubleshooting. 

6.2.28.8. Deve permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida das seguintes formas:  

6.2.28.8.1. Antes do usuário autenticar na estação; 

6.2.28.8.2. Após autenticação do usuário na estação; 

6.2.28.8.3. Sob demanda do usuário; 

6.2.28.9. As funcionalidades de VPN SSL devem ser atendidas com ou sem o uso de agente; 

6.2.28.9.1. Caso seja necessário a utilização de agente, o mesmo deverá ser licenciado para utilização 

total dos recursos. O agente deverá ser do mesmo fabricante do Firewall. 

6.2.28.9.2. O licenciamento deverá abranger o número mínimo de 100 usuários de VPN; 

6.2.28.10. Atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN; 

6.2.28.11. Dever permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Antipyware e 

filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL; 

6.2.28.12. Permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as aplicações que 

circulam dentro dos túneis SSL; 

6.2.28.13. A VPN SSL deve suportar o usuário realizar a conexão por meio de cliente instalado no 

sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB; 

6.2.28.14. Deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão; 

6.2.28.15. O agente de VPN SSL ou IPSEC client-to-site deve ser compatível com pelo menos: 

Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits) e Mac OS 

(v10.10 ou superior) 

6.2.28.16. Caso seja necessária a instalação de um aplicativo CLIENT (Agente), nos desktops e/ou 
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notebooks do Conselho, para realizar a conexão com a VPN, deverá ser disponibilizada a referida 

licença para a sua utilização. 

 

6.3. Suporte e Garantia 

 

6.3.1. O licenciamento para todos os serviços de Next Generation Firewall deverá ser de 36 meses.  

6.3.2. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses 

com um período de disponibilidade mínimo para chamada de manutenção de 8 horas por dia, 

5 dias por semana (segunda à sexta); 

6.3.3. A Central de Atendimento deverá permitir discagem gratuita (0800) ou qualquer outro meio 

de acesso de disponibilidade imediata, sem ônus para a CONTRATANTE. 

6.3.4. Em todas as atividades de assistência técnica ou suporte, os técnicos deverão empregar a 

Língua Portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na utilização de textos técnicos, que 

poderão estar redigidos em Língua Inglesa; 

6.3.5. Em caso de envio para Laboratório o equipamento deve ser substituído no dia seguinte, a 

contar da data e hora do atendimento "on site" sem custo nenhum para o contratante; 

6.3.6. Oferecida pelo fabricante, com rede nacional de assistência técnica, que inclua a cidade de 

Salvador, por período mínimo de 03 (três) anos “OnSite”, a partir do recebimento dos 

equipamentos, incluindo upgrades de software, resolução de bugs, mão-de-obra, peças e 

transporte do equipamento para laboratório, quando necessário. 

6.3.7. Todos os itens deverão possuir suporte para abertura de chamados junto ao Fabricante; 

6.3.8. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte de software 

ou de hardware. 

 

6.4. Entrega e Instalação  
 

6.4.1. Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderão estar      listados no site do 

fabricante em listas de end-of-life e/ou end-of-sale ou situação semelhante; 

6.4.2. Todas as funcionalidades descritas devem funcionar no mesmo appliance sem a necessidade 

de composição de um ou mais produtos; 

6.4.3. Os equipamentos devem ser entregues e colocados em operação de acordo com as 

orientações da equipe técnica da CONTRATADA; 

6.4.4. Elaboração do plano de implementação dos novos equipamentos, envolvendo:  

6.4.5. Instalação dos equipamentos novos, sem prejuízo da operação da rede atual;  

6.4.6. Documentação de Planejamento e implementação detalhada do equipamento do Item 6.2; 
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6.4.7. Substituição dos firewalls existentes;  

6.4.8. Ativação das licenças; 

6.4.9. Configuração da contingência e HA; 

6.4.10. Configuração das funcionalidades Next Generation Firewall, IPS, proteção avançada contra 

ameaças, QoS, controle de aplicativos e VPN IPSEC;  

6.4.11. Migração das regras de firewall e NAT existentes;  

6.4.12. Criação dos usuários administradores; 

6.4.13. Criação da VPN;  

6.4.14. Criação de perfis de usuários da VPN IPSEC;  

6.4.15. Configuração de acesso VPN Client-to-site e SSL; 

6.4.16. Criação de políticas e configuração do filtro de conteúdo baseados em grupos do AD; 

6.4.17. Configuração do controle de aplicações; 

6.4.18. Customização de regras de acesso de acordo com as necessidades da CONTRATADA;  

6.4.19. Integração com o Active Directory;  

6.4.20. Configuração de endereçamento IP; 

6.4.21. Configuração de acesso WEB; 

6.4.22. Configuração de Segurança; 

6.4.23. Configurar o balanceamento dos links de internet; 

6.4.24. Testar VPN (conexões entre a Sede e Subseções); 

6.4.25. Realização de backup das configurações; 

6.4.26. Caso seja necessária a utilização, a contratada deverá realizar a instalação e configuração dos 

aplicativos CLIENT´s (agentes); 

6.4.27. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao custo 

de uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e 

suporte/dúvidas, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição 

do problema; 

6.4.28. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

6.4.29. Operação Assistida de Funcionamento da Solução, que consiste na disponibilização de um 

técnico, durante o horário administrativo, das 8h às 17h, no endereço do CONTRATANTE, 

devidamente identificado, para sanar quaisquer dúvidas e problemas que ocorrerem na 

operação da solução. 

6.4.30. A CONTRATADA deverá possuir atestado de capacidade técnica no produto ofertado; 

6.4.31. Testes de Aceite e Funcionamento; 
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6.4.32. Fornecimento da documentação de todo o projeto; 

6.4.33. A instalação dos equipamentos deverá ser efetuada pela CONTRATADA, conforme orientação 

do Setor de Tecnologia da COREN-BA; 

6.4.34. Todos os componentes necessários para o correto funcionamento dos equipamentos ofertados 

devem ser fornecidos pela CONTRATADA;  

6.4.35. Caberá à CONTRATADA a montagem dos equipamentos no RACK, já existente. 

6.4.36. Caberá a CONTRATADA a passagem de conhecimento, acerca do equipamento e software, para 

2 (dois) funcionários (Hands-On). 

6.4.36.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

 

7. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS – LOTE III 

 

7.1. OBJETO (S) 

 

 Ponto de acesso Wi-fi (Acess Point Wireless) 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: 

 

7.2. Solução de comunicação para rede Wireless 

 

7.2.1. Ponto de Acesso Wi-fi 
 

7.2.1.1. Gerenciamento de solução de comunicação para redes wireless que será responsável pelas 

seguintes funções: gerenciamento, administração e configuração centralizada de no mínimo 10 

(dez) access points wireless, funções de segurança para acesso e tráfego de dados, 

gerenciamento de RF (Rádio Frequência) e Prevenção de Intrusão (Wireless IDS); 

7.2.1.2. Controlador de access point wireless ou access points em modo auto-gerenciado, capaz de 

administrar e configurar remotamente de maneira centralizada estes dispositivos, aplicando 

regras de segurança para as redes wireless e exibindo as seguintes informações: 

7.2.1.2.1.Listagem de access point wireless. 

7.2.1.2.2. Informações de configuração access point wireless. 

7.2.1.2.3. Utilização da rede. 

7.2.1.2.4. Listagem de clientes wireless. 

7.2.1.2.5. Detalhes dos access point wireless não autorizados (rogues) detectados. 

7.2.1.3. Caso seja fornecida a solução com access points em modo auto-gerenciado, deverá possuir as 

seguintes características: 
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7.2.1.3.1. Implementar funcionamento em modo auto-gerenciado, sem necessidade de 

controladora wireless para configuração de seus parâmetros de rede wireless, 

gerenciamento das políticas de segurança, QoS e monitoramento de RF. Deve obedecer a 

todas as características descritas mesmo neste modo de funcionamento. 

7.2.1.3.2. Deve ser redundante dentro do cluster e não deve depender única e 

exclusivamente de um elemento do cluster, ou seja, em caso de falha de um ou mais pontos 

de acesso, a solução deve continuar funcionando, mesmo que somente com um único ponto 

de acesso. 

7.2.1.3.3. Deve disponibilizar um firewall statefull interno à solução, com definição das 

políticas baseadas na identidade do usuário autenticado. 

7.2.1.3.4. O ponto de acesso deve permitir a conversão de modo auto-gerenciado para 

modo gerenciado por controlador WLAN através de interface gráfica, em browser padrão 

(HTTPS), e permitir que todos os demais pontos de acesso, pertencentes ao mesmo cluster, 

também seja convertidos automaticamente. 

7.2.1.3.5. Deve disponibilizar, na interface gráfica, informações de usuários conectados, 

qualidade de sinal e tráfego de dados na rede. 

7.2.1.4. Devem ser fornecidos access points wireless que atendam, no mínimo, as seguintes 

características: 

7.2.1.4.1. Equipamento do Tipo Indoor; 

7.2.1.4.2. Ponto de acesso sem fio 802.11A/B/G/N/AC gerenciado; 

7.2.1.4.3. Deverá possuir LEDs indicativos do estado de operação; 

7.2.1.4.4. Deverá possuir, ao menos, 1 interface de rede 10/100/1000 RJ45; 

7.2.1.4.5. Deverá permitir sua energização, pela interface de rede descrita no item anterior, no padrão 

IEEE 802.3at PoE; 

7.2.1.4.6. Deverá possuir, ao menos, 1 interface USB; 

7.2.1.4.7. Deverá possuir, no mínimo, 3 antenas internas; 

7.2.1.4.8. Suporte a Dual Band, nas frequências 2.4GHz e 5GHz; 

7.2.1.4.9. Suportar protocolos de segurança WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, 

TKIP/AES); 

7.2.1.4.10. Deverá suportar, ao menos, 16 SSIDs simultâneos por Ponto de Acesso, sendo, pelo menos, 

8 por rádio; 

7.2.1.4.11. Deverá possuir potência de transmissão de, ao menos, 22 dBm; 

7.2.1.4.12. Deverá possuir ganho mínimo de 3.5 dBi para 2.4 GHz e 6 dBi para 5 GHz; 

7.2.1.4.13. Suporte no mínimo 500 usuários por Ponto de Acesso; 
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7.2.1.4.14. Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para que seja feita sua 

fixação em teto ou parede; 

7.2.1.4.15. Equipamento de ponto de acesso para rede local sem fio compatível com os padrões IEEE 

802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE   802.11n e IEEE   802.11ac; 

7.2.1.4.16. Deverá suportar os padrões 802.11a/b/g/n/ac wave 2; 

7.2.1.4.17. Deverá possuir 2 rádios para atuar nas frequências 2.4 GHz b/g/n e 5 GHz a/n/ac 

simultaneamente; 

7.2.1.4.18. Deverá possuir, ao menos, a tecnologia MIMO – 2x2; 

7.2.1.4.19. Deverá suportar taxas de transferência nominais de, no mínimo, 400 Mbps para o padrão 

802.11n e 867 Mbps para o padrão 802.11ac; 

7.2.1.4.20. Deverá ser capaz de encontrar automaticamente a Controladora Wireless;  

7.2.1.4.21. Deverá suportar o padrão 802.11n High-Throughput (HT) Support: HT 20/40;  

7.2.1.4.22. Deverá suportar a criação de enlaces de bridge entre dois Access Point; 

7.2.1.4.23. Deverá permitir a configuração individual para cada SSID, se o tráfego será tunelado até a 

controladora ao qual ele está registrado e/ou se será comutado localmente; 

7.2.1.4.24. Deverá suportar associação dinâmica de usuários a VLANs de acordo com parâmetros de 

autenticação; 

7.2.1.4.25. Cada ponto de acesso sem fio deverá suportar, de maneira autônoma e periódica, o canal 

mais adequado para comunicações sem fio; 

7.2.1.4.26. Deverá possuir funcionalidade de ajuste de potência automática, de forma a reduzir 

interferência entre canais; 

7.2.1.4.27. Deverá implementar 802.11n A-MPDU e A-MSDU packet aggregation;  

7.2.1.4.28. Deverá implementar LPDC – Low Density Parity Checking; 

7.2.1.4.29. Deverá implementar MLD – Maximum Likelihood Demodulation;  

7.2.1.4.30. Deverá implementar TxBF – Transmit Beamforming; 

7.2.1.4.31. Deverá implementar MRC – Maximum Ratio Combining. 

7.2.1.4.32. Não deverão ser ofertados equipamentos obsoletos e/ou descontinuados; 

7.2.1.4.33. O equipamento deverá possuir registro de homologação na ANATEL; 

7.2.1.4.34. Possuir, ao menos, as certificações: CE, FCC e IC;  

7.2.1.4.35. Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a energização e 

operacionalização do equipamento, tais como: kits de instalação, softwares licenciados, 

documentação técnica e manuais que contenham informações suficientes para possibilitar 

a instalação, configuração e operacionalização;  

7.2.1.4.36. Todos os equipamentos e softwares fornecidos devem estar cobertos por serviço de suporte 
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e garantia por um período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses e será contado a partir 

da data do recebimento definitivo; 

 

7.3. Suporte e Garantia 

 

7.3.1.  Todo licenciamento, assinaturas e subscrições, necessárias para o completo funcionamento da 

solução, em atendimento às características e especificações, devem ser contemplados na oferta 

pelo prazo mínimo de 36 meses; 

7.3.2.   Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses 

com um período de disponibilidade mínimo para chamada de manutenção de 8 horas por dia, 

5 dias por semana (segunda à sexta); 

7.3.3. Todos os itens deverão possuir suporte para abertura de chamados junto ao Fabricante; 

 

7.4. Entrega e Instalação  

 
7.4.1. Os equipamentos devem ser entregues e colocados em operação de acordo com as orientações 

da equipe técnica da CONTRATADA; 

7.4.2. Elaboração do plano de implementação dos novos equipamentos, envolvendo:  

7.4.3. Instalação dos equipamentos novos, sem prejuízo da operação da rede atual;  

7.4.4. Documentação de Planejamento e implementação detalhada do equipamento do Item 7.1; 

7.4.5. Customização de regras de acesso de acordo com as necessidades da CONTRATADA;  

7.4.6.  Instalação e configuração dos APs nos andares da CONTRATADA; 

7.4.7. Energização dos equipamentos; 

7.4.8. Configuração de conectividade básica para o Wireless Controller; 

7.4.9.  Configuração de endereçamento IP; 

7.4.10.  Configuração básica de autenticação e acesso a gerência; 

7.4.11. Configuração de Segurança; 

7.4.12. Configuração de criptografia e autenticação para acesso a rede wireless pelos clientes; 

7.4.13. Configuração da rede WLAN; 

7.4.14. Configuração de criptografia e autenticação para acesso a rede wireless pelos clientes; 

7.4.15. Configuração de limite de banda nas WLAN’s; 

7.4.16. Configuração de Grupo; 

7.4.17. Criação da rede de convidados; 

7.4.18. Testar pontos de acesso; 

7.4.19. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao custo de 
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uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e suporte/dúvidas, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 

7.4.20. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

7.4.21. Operação Assistida de Funcionamento da Solução, que consiste da disponibilização de um 

técnico, durante o horário administrativo, das 8h às 17h, no endereço do CONTRATANTE, 

devidamente identificado, para sanar quaisquer dúvidas e problemas que ocorrerem na 

operação da solução. 

7.4.22. Testes de Aceite e Funcionamento; 

7.4.23. Fornecimento da documentação de todo o projeto; 

7.4.24. A instalação dos equipamentos deverá ser efetuada pela CONTRATADA, conforme orientação 

do Setor de Tecnologia da COREN, observados os seguintes itens: 

7.4.25. Todos os componentes necessários para o correto funcionamento dos equipamentos 

ofertados devem ser fornecidos pela CONTRATADA;  

7.4.26. Caberá a CONTRATADA a passagem de conhecimento, acerca do equipamento e software, 

para 2 (dois) funcionários (Hands-On). 

7.4.26.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

 
8. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS – LOTE IV 

 

8.1. OBJETO (S) 
 

 Switch CORE 

 Switch de borda 

 

Nenhum dos modelos ofertados poderá estar listado no site do fabricante em listas de end-of-life e end-

of-sale; 

 

Switch CORE deverá ser do tipo empilhável e conter os seus respectivos cabos para empilhamento; 

 

8.2. Switch CORE 

 

 

Requisitos mínimos exigidos:  

 

8.2.1. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas) sem adaptações/kits. 

8.2.2. LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação. 
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8.2.3. Fonte de alimentação AC, redundante, de 100/240V, 60 Hz, com chaveamento automático. 

8.2.4. Possuir altura de no máximo 1U. 

8.2.5. Total de 24 (vinte e quatro) portas Gigabit Ethernet full Duplex; 

8.2.5.1. Possuir, no mínimo, 02 portas SFP+ 1000/10000 para uplink, não incluindo interfaces para 

empilhamento; 

8.2.6. Tipo de mídia: Auto-MDIX; 

8.2.7. Deve permitir 24 portas Ethernet ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de 

empilhamento; 

8.2.8. Permitir empilhamento de, no mínimo, 4 (quatro) equipamentos, atuando como uma única 

entidade lógica e gerenciável por um único IP, permitindo a realização de link aggregation 

entre switches da mesma pilha; 

8.2.8.1.     com desempenho mínimo de 10 (dez) Gbps full-duplex, por porta de empilhamento; 

8.2.9. Capacidade de encaminhamento de pacotes de, no mínimo, 95 (noventa e cinco) Mpps; 

8.2.10. Possuir capacidade agregada de switching de, no mínimo, 128 Gbps; 

8.2.11. Capacidade de armazenamento de no mínimo 16.000 (dezesseis mil) endereços MAC. 

8.2.12. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão 

IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no mínimo 4.000 VLANs; 

8.2.13. Deve suportar Multicast VLAN, de forma que o tráfego Multicast da rede seja isolado em uma 

VLAN diferente das demais; 

8.2.14. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões: 

8.2.14.1. Padrão IEEE 802.3x (Flow Control); 

8.2.14.2. Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree); 

8.2.14.3. Padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree); 

8.2.14.4. Padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree); 

8.2.14.5. Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation); 

8.2.14.6. Padrão IEEE 802.1p (CoS – Class of Service); 

8.2.14.7. Padrão IEEE 802.1x (Network Access Control); 

8.2.14.8. VLANs segundo o padrão IEEE 802.1q; 

8.2.14.9. IGMPv1, IGMPv2 e IGMPv3 snooping; 

8.2.15. DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de servidores DHCP não 

autorizados na rede; 

8.2.16. Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas 

de diferentes Switches da pilha; 

8.2.16.1. Deve suportar Link aggregation Control Protocol (LACP); 
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8.2.17.  Deve possuir porta console, com conector RS-232 ou RJ-45 ou USB; 

8.2.18. Camada 3 – Capacidade de operar na camada 3 do modelo OSI, roteando pacotes entre 

VLANs; 

8.2.19. Implementar VLAN de voz; 

8.2.20. Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na 

porta do Switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar, sem intervenção humana, 

as configurações na porta (VLAN, velocidade, QoS), conforme o tipo de equipamento 

conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática; 

8.2.21. Deve permitir o espelhamento de tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do 

mesmo Switch; 

8.2.22. Deve implementar Jumbo Frames de, no mínimo, 9.000 (nove mil) bytes em todas as portas; 

8.2.23. Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 8 (oito) filas de prioridade por porta. Deve 

implementar a classificação de pacotes com base em regras de ACL; 

8.2.24. Deve implementar Spanning Tree por vlan e conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid 

Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Deve implementar 

pelo menos 32 instâncias de Multiple Spanning Tree; 

8.2.25. Deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas 

em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo 

ToS e dia e hora. Deve ser possível habilitar o log da ACL; 

8.2.26. Deve implementar IPv6; 

8.2.27. Deve responder a pacotes para teste de rede, suportando, no mínimo, as seguintes operações 

de teste: TCP connect e UDP echo. Caso o equipamento ofertado não forneça essa 

funcionalidade, deve ser fornecida ferramenta capaz de prover estas funcionalidades; 

8.2.28. Deve possuir o protocolo “Network Time Protocol” (NTP), autenticado, para a sincronização 

do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca 

de mensagens com os servidores de tempo; 

8.2.29. Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3; 

8.2.30. Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch. Deve permitir 

a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS; 

8.2.31. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema a um servidor externo (syslog), 

indicando a hora exata do acontecimento; 

8.2.32. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna, redundante, com capacidade para 

operar em tensões de 110V e 220 V com comutação automática. Deve ser fornecido cabo de 

energia obedecendo ao padrão NBR 14136; 
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8.2.33. Gabinete padrão para montagem em rack de 19", com altura máxima de 1U, incluindo todos 

os acessórios para o perfeito funcionamento; 

8.2.34. Permitir a configuração e gerenciamento através de um navegador da Web seguro ou de uma 

CLI localizado em um dispositivo remoto; 

8.2.35. Proteção automática contra-ataques de Negação de serviços; 

8.2.40. A CONTRATADA deverá instalar e configurar os equipamentos no RACK da CONTRATANTE e 

montar toda a estrutura de rede solicitada pelo Departamento de Tecnologia da Informação 

do COREN-BA, bem como, as suas interconexões; 

8.2.41. Deve contemplar a lista de cabos e interligações. Ou seja, devem ser fornecidos todos os 

cabos e acessórios para permitir o empilhamento; 

8.2.42. Deve contemplar a conferência e retirada da embalagem; 

8.2.43. Deve contemplar a organização do rack para implantação do novo ambiente e produtos; 

8.2.44. Deve contemplar a instalação física dos equipamentos; 

8.2.45. Deve contemplar a atualização de firmware (se necessária); 

8.2.46. Deve contemplar a ligação física dos equipamentos à rede elétrica; 

8.2.47. Deve contemplar a criação e definição da topologia a ser utilizada; 

8.2.48. Deve contemplar a configuração básica de parâmetros SNMP e Syslog; 

8.2.49. Deve contemplar configuração de empilhamento/clustering dos switches; 

8.2.50. Deve contemplar a aplicação dos patches recomendados; 

8.2.51. Deve contemplar as interconexões entre os switches; 

8.2.52. Deve contemplar o acompanhamento e os testes iniciais; 

8.2.53. Deve contemplar relatórios de configuração e recomendações de melhores práticas. 

8.2.54. Todos os componentes necessários para o correto funcionamento do equipamento ofertado 

devem ser fornecidos pela CONTRATADA; 

8.2.55. Caberá a CONTRATADA a organização dos equipamentos nos RACKs dos andares e organizar 

todos os cabos; 

8.2.56. Caberá a CONTRATADA a configuração do equipamento de acordo com a solicitação do corpo 

técnico do COREN-BA; 

8.2.57. Caberá a CONTRATADA fornecer todos os cabos e acessórios para funcionamento do produto; 

8.2.58. Caberá a CONTRATADA a passagem de conhecimento, acerca do equipamento e software, 

para 2 (dois) funcionários (Hands-On). 

8.2.58.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

 

8.3. SWITCH DE BORDA 
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Requisitos mínimos exigidos:  

 

8.3.1.       Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas) sem adaptações/kits. 

8.3.2.      LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação; 

8.3.3.         Possuir altura de no máximo 1U; 

8.3.4.         Total de 48(quarenta e oito) portas Gigabit Ethernet, sendo no mínimo de 24 (vinte e 

quatro) portas RJ-45 10/100/1000 PoE+; full Duplex; 

8.3.5.           Possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas 1Gb com suporte à inserção de transceivers do tipo 

SFP;  

8.3.6.          1000BASE-T: somente full; 

8.3.7.          Tipo de mídia: Auto-MDIX; 

8.3.8.           Suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 com detecção automática. 

8.3.9.           Deve possuir 52 (48 portas GE + 4 SFP) portas ativas simultaneamente; 

8.3.10. Implementar Power Over Ethernet (PoE), compatível com os seguintes padrões: IEEE 802.3af 

PoE, IEEE 802.3at, em 24 portas, com 370W exclusivos para a alimentação de equipamentos. 

Não serão aceitas fontes externas ou módulos adicionais para alimentação PoE; 

8.3.11. Deve possuir capacidade de vazão (throughput) de pelo menos 75 Mpps; 

8.3.12. Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na 

porta do switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as 

regras na porta conforme o tipo de equipamento conectado; 

8.3.13. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do 

mesmo switch; 

8.3.14. Possuir capacidade agregada de switching de, no mínimo, 100 Gbps; 

8.3.15. Capacidade de armazenamento de no mínimo 16.000 (dezesseis mil) endereços MAC. 

8.3.16. Deve possuir Jumbo Frame ao menos 9.000 (nove mil) bytes; 

8.3.17. Possuir, no mínimo, 128 MB RAM, DRAM ou SDRAM; 

8.3.18. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 

802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs; 

8.3.19. Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802.1p ou DSCP); 

8.3.20. Deve possuir funcionalidade para supressão de tráfego broadcast, multicast e unicast não 

conhecido; 

8.3.21. Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree); 

8.3.22. Deve implementar SNTP ou NTP para a sincronização do relógio com outros dispositivos; 
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8.3.23. Deve possuir recursos de QoS, como Priorização de tráfego (IEEE 802.1p) e priorização IEEE 

802.1p com DSCP;  

8.3.24. Deve permitir configuração/administração remota através de interface gráfica via HTTPS e 

suportar o protocolo SNMP; 

8.3.25. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 

802.1AB para descobrimento de uplinks; 

8.3.26. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema para um servidor externo (syslog); 

8.3.27. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões 

de 110V e 220 V com comutação automática; 

8.3.28. Se o switch detectar um loop, ele deve desabilitar a porta de origem de encaminhar pacotes de 

dados originados do switch para evitar tempestades de broadcast; 

8.3.29. Proteção automática contra-ataques de Negação de serviços; 

8.3.30. O switch deve atribuir automaticamente a energia necessária a uma porta para um dispositivo 

PD com base no LLDP (Link Layer Discovery Protocol).  

8.3.31. A CONTRATADA deverá instalar e configurar os equipamentos no RACK da CONTRATANTE e 

montar toda a estrutura de rede solicitada pelo Departamento de Tecnologia da Informação do 

COREN-BA, bem como, as suas interconexões; 

8.3.32. Deve contemplar a lista de cabos e interligações; 

8.3.33. Deve contemplar a conferência e retirada da embalagem; 

8.3.34. Deve contemplar a organização do rack para implantação do novo ambiente e produtos; 

8.3.35. Deve contemplar a instalação física dos equipamentos; 

8.3.36. Deve contemplar a atualização de firmware (se necessária); 

8.3.37. Deve contemplar a ligação física dos equipamentos à rede elétrica; 

8.3.38. Deve contemplar a criação e definição da topologia a ser utilizada; 

8.3.39. Deve contemplar a configuração básica de parâmetros SNMP e Syslog; 

8.3.40. Deve contemplar configuração de empilhamento/clustering dos switches (se necessário); 

8.3.41. Deve contemplar a aplicação dos patches recomendados; 

8.3.42. Deve contemplar as interconexões entre os switches; 

8.3.43. Deve contemplar o acompanhamento e os testes iniciais; 

8.3.44. Deve contemplar relatórios de configuração e recomendações de melhores práticas. 

8.3.45. Todos os componentes necessários para o correto funcionamento do equipamento ofertado 

devem ser fornecidos pela CONTRATADA; 

8.3.46. Caberá a CONTRATADA a organização dos equipamentos nos RACKs dos andares e organizar 

todos os cabos; 
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8.3.47. Caberá a CONTRATADA a configuração do equipamento de acordo com a solicitação do corpo 

técnico do COREN-BA; 

8.3.48. Caberá a CONTRATADA fornecer todos os cabos e acessórios para funcionamento do produto; 

8.3.49. A CONTRATADA deverá realizar todas as configurações solicitadas pelo Departamento de TI do 

COREN-BA para o perfeito funcionamento do ambiente; 

8.3.50. A CONTRATADA, caso seja necessário, deverá organizar e/ou crimpar os cabos do Patch Panel; 

8.3.51. A CONTRATADA será responsável pela realização da interconexão entre os produtos e o projeto. 

Ou seja, integração com os produtos dos demais lotes;  

8.3.52. Todos os componentes necessários para o correto funcionamento do equipamento ofertado 

devem ser fornecidos pela CONTRATADA, tais como, cabos e portas de comunicação; 

8.3.53. A CONTRATADA deverá organizar todos os cabos dentro do DATACENTER e nos RACKS dos 

andares da CONTRATANTE; 

8.3.54. Caberá à CONTRATADA a passagem de conhecimento, acerca dos equipamentos e softwares, 

para 2 (dois) funcionários (Hands-On). 

8.3.54.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

 

8.4. Suporte e Garantia 

 

8.4.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses 

com um período de disponibilidade mínimo para chamada de manutenção de 8 horas por dia, 

5 dias por semana (segunda à sexta); 

8.4.2. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao custo de 

uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e suporte/dúvidas, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 

8.4.3. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

8.4.4. 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; 

8.4.5. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram 

(ON-SITE) ou, na impossibilidade, no centro de manutenção da contratada, desde que 

autorizado pelo CONTRATANTE; 

 

9. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS – LOTE V 
 

 

9.1. OBJETO 
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9.1.1. NOBREAK de 3kVA; 

 
 

9.2. Requisitos mínimos exigidos: 
 

 

9.2.1. No-break senoidal com, no mínimo, 8 (oito) tomadas; 

9.2.2. Obrigatoriamente microprocessado com estabilizador interno e filtro de linha; 

9.2.3. Altura máxima de 4U´s; 

9.2.4. Potência mínima de 3000VA / 3.000W; 

9.2.5. Conexão de entrada: Plugue padrão NBR14136 com, no mínimo, 1,80m;  

9.2.6. Conexão de saída: mínimo de 08 tomadas padrão NBR14136; 

9.2.7.  Bypass automático com chave estática. A chave estática deve garantir a comutação entre a 

operação no modo inversor e o bypass (e vice-versa); 

9.2.8. Recurso de bypass estabilizado, equipado com um estabilizador de tensão; 

9.2.9. Circuito corretor de fator de potência de entrada, capaz de transformar a forma de onda de 

corrente de entrada do no-break mais próximo de uma senóide; 

9.2.10. Inversor sincronizado com a rede: em caso de falha no inversor, a carga é transferida 

automaticamente para o bypass, sem interrupções ou diferenças de fase; 

9.2.11. Filtro de linha de entrada; 

9.2.12. Conector para inserção de baterias externas com engate rápido; 

9.2.13. Deve incluir kit trilhos para instalação no Rack 19”; 

9.2.14. Sistema de recarga automática das baterias; 

9.2.15. Alarmes audiovisuais (sonoro e display) que informem problemas no circuito do nobreak, 

anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; 

9.2.16. Indicação da autonomia do equipamento (em modo bateria) e o nível de potência consumida 

na saída do nobreak (em modo rede); 

9.2.17. Deve permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; 

9.2.18. Compatível com redes elétricas de 50/60Hz; 

9.2.19.     Autonomia: mínima de 15 minutos à plena carga e 30 minutos a meia carga; 

9.2.20. O nobreak deve vir acompanhado de software para gerenciamento de energia, que deve 

realizar as seguintes funcionalidades: 

9.2.20.1. Permitir o gerenciamento do nobreak a partir de conexões ethernet via TCPIP; 

9.2.20.2. Permitir o desligamento automático do nobreak, após um tempo previamente 

programado, caso ocorra uma falha na rede elétrica; 
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9.2.20.3. Permitir o fechamento dos arquivos em uso e desligamento automático do sistema 

operacional dos computadores que estiverem conectados ao no-break; 

9.2.20.4. Apresentar, no mínimo, os seguintes indicadores: tensão de entrada no nobreak, 

autonomia de bateria, frequência, temperatura e tensão de saída; 

9.2.20.5. Compatível com Windows 7, 8, 8.1 e 10 - 64 bits; 

9.2.20.6. Deve ser capaz de produzir eventos SNMP (traps), que possam ser tratados por 

softwares de gerenciamento SNMP; 

9.2.20.7. O nobreak deve possuir um cartão SNMP (Simple Network Management Protocol) para 

interface de rede RJ-45 (CAT.5e), viabilizando a supervisão remota pela rede de computadores 

TCP/IP já existente. Ou seja, ter o acessório SNMP/HTTP; 

9.2.21. Adaptador de rede ethernet que permita o gerenciamento do status e das funções do 

nobreak via protocolo TCP/IP. O nobreak deve suportar, no mínimo, conexões via protocolo 

HTTP e agente SNMP. O software descrito no subitem 9.2.20 deve ser compatível com esse 

item.           

9.2.22. Notificações de alertas com transmissão via e-mail e mensagem de texto; 

9.2.23. O software deverá preferencialmente monitorar todas as grandezas elétricas do NOBREAK, 

efetuar “shutdown” automático e conter histórico de eventos, fornecendo, no mínimo, os 

seguintes parâmetros: 

9.2.23.1. Tensão de entrada; 

9.2.23.2. Tensão de saída; 

9.2.23.3. Tensão do banco de baterias; 

9.2.23.4. Corrente do banco de baterias; 

9.2.23.5. Autonomia do banco de baterias; 

9.2.23.6. Temperatura de operação; 

9.2.23.7. Lista de eventos. 

9.2.24. Deverão ser fornecidos todos os programas necessários à instalação e adequação dos modos 

de funcionamento, com a respectiva documentação técnica necessária à instalação e 

configuração dos equipamentos ofertados. 

9.2.25. Todos os softwares devem ser fornecidos em mídias de instalação com documentação original 

e deverão vir acompanhados das respectivas licenças de uso ou possibilidade de gerá-las. 

9.2.26. Porta de comunicação RS 232; 

9.2.27. Porta de comunicação USB com acompanhamento do respectivo cabo; 

9.2.28. O nobreak deverá retornar automaticamente às condições normais de funcionamento após a 

normalização das condições do fornecimento da energia elétrica servida pela concessionária; 
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9.2.29. Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador com alarme e desligamento 

automático; 

9.2.30. Proteção contra ruído de rede elétrica. 

9.2.31. Proteção contra sobrecorrente através de disjuntor termomagnético com botão de rearme; 

9.2.32. Proteção contra sobretensão curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, 

sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo 

bateria; 

9.2.33. Proteção da alimentação contra oscilações da rede elétrica (variação de tensão e frequência); 

9.2.34. Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento 

do nobreak, contra sobretensão, contra sobrecorrente de carga, contra inversão de polaridade 

através de conectores de engate rápido para expansão de autonomia; 

9.2.35. Proteção contra curto circuito no inversor. Recarga automática da bateria, mesmo com o 

nobreak desligado; 

9.2.36. Proteção contra potência excedida em rede/bateria, com alarme e posterior desligamento 

automático. 

9.2.37. Recursos que realizam autodiagnóstico das baterias para informar quando a bateria precisa ser 

substituída; 

9.2.38. Tensão de entrada Bivolt (110V / 220V), seleção automática; 

9.2.39. Tensão de saída 110V; 

9.2.40. Fator de potência de saída: 1 

9.2.41. Devem ser fornecidos os cabos de energia compatíveis com o nobreak e na quantidade de 

tomadas do painel traseiro; 

9.2.42. Os equipamentos deverão ser instalados pela CONTRATADA de acordo com instruções 

fornecidas pelo Departamento de TI do COREN-BA: 

9.2.42.1. Todos os componentes necessários para o correto funcionamento do equipamento 

ofertado devem ser fornecidos pela CONTRATADA; 

 

9.3. Suporte e Garantia 
 

9.3.1. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 24 meses para reposição de 

peças com atendimento on-site; 

9.3.2. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da 

contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do 

fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial 

de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do 
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equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para 

solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante; 

9.3.3. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao custo de 

uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e suporte/dúvidas, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 

9.3.4. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

9.3.5. Caberá à CONTRATADA a passagem de conhecimento, acerca do equipamento e software, para 

2 (dois) funcionários (Hands-On). 

 

9.4. Entrega e Instalação  
 

9.4.1. A CONTRATADA vencedora ficará responsável por entregar, instalar, e configurar o equipamento 

conforme as determinações exigidas pelo responsável do setor de TI do CONTRATANTE; 

9.4.2. A CONTRATADA será responsável por fornecer todos os cabos e/ou acessórios necessários para 

o correto funcionamento do equipamento; 

9.4.3. Deve acompanhar todos os cabos, conectores, kit trilhos, manuais, drivers e quaisquer peças 

e/ou acessórios necessários para a sua instalação e o seu pleno funcionamento, originais dos 

fabricantes; 

9.4.4. Os serviços contemplam as seguintes tarefas macro: 

9.4.4.1. O equipamento deve ser entregue instalado fisicamente em local indicado pela Contratante; 

9.4.4.2. Contemplar também a instalação lógica do equipamento e seus componentes, configurando 

software de administração e gestão do equipamento, atualização de firmware e drivers 

existentes; 

9.4.4.3. Fornecimento dos cabos de energia compatíveis; 

9.4.4.4. Instalação física dos equipamentos; 

9.4.4.5. A instalação deve ser executada pelo fabricante ou por técnico certificado pelo mesmo; 

9.4.4.6. Instalação e configuração do sistema de gerenciamento; 

9.4.4.7. Testar e garantir a interligação elétrica com os equipamentos do cenário existente da 

Contratante; 

9.4.4.8. Testes de operação em modo BY-PASS; 

9.4.4.9. Testes de operação em modo Bateria; 

9.4.4.10. Testes de alarmes do sistema de gerenciamento; 

9.4.4.11. Testes de falha na interrupção da energia elétrica 

9.4.4.12. Testes de envio de sms e/ou e-mail; 
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10. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – LOTE VI 
 

 
10.1. OBJETO 

 
 

 Ferramenta de backup com base em imagem 

 

 
Requisitos mínimos exigidos: 

 

 
10.1.1. Compatibilidade do software de backup com plataformas Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 

2012 R2 e 2016, de 32 e 64-bits; 

10.1.2. Possuir um console web de administração central, com a opção de centralização dos planos de 

proteção de dados e de replicação, bem como oferecer uma visualização de status das tarefas 

nos nós protegidos; 

10.1.3. Possuir painel de gerenciamento web do ambiente de backup com suporte a visualização do 

status de todas as tarefas de backup; 

10.1.4. A solução deverá incluir funcionalidades de proteção (backup) e replicação integradas em uma 

única solução, incluindo retorno (rollback) de réplicas e replicação desde e até a infraestrutura 

virtualizada; 

10.1.5. A solução não deverá necessitar de instalação de agentes para poder realizar suas tarefas de 

proteção, recuperação e replicação das máquinas virtuais; 

10.1.6. Possuir tecnologia de desduplicação de dados nativa do software, sem necessidade de hardware 

específico para este fim; 

10.1.7. Deverá garantir, no mínimo, a proteção de máquinas virtuais e seus dados, gerenciadas através 

das soluções de virtualização VMware ou Hyper-V. 

10.1.8.  Deverão ser ofertadas licenças de software de backup para Hyper-V; 

10.1.9. Possuir tecnologia de replicação de pontos de recuperação nativa do software, sem necessidade 

de hardware específico para este fim, contemplando as seguintes características: 

10.1.9.1. Replicação de pontos de recuperação entre diferentes Data Stores e servidores de 

gerenciamento de pontos de recuperação; 

10.1.9.2. Possibilidade de replicação imediata após a execução de cada backup ou em intervalos 

programados; 

10.1.9.3. Possibilidade de replicação de uma origem para múltiplos destinos diferentes; 

10.1.9.4. Utilização da tecnologia de desduplicação de dados durante o processo de replicação, 
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realizando a comparação do conteúdo do Data Store de origem e o de destino e trafegando 

pela rede apenas os blocos únicos ausentes no destino; 

10.1.9.5. Possibilidade de retomar a replicação do ponto onde a mesma foi interrompida em 

casos de perda de comunicação entre origem e destino; 

10.1.10. Deverá ter a capacidade de replicação de dados armazenados entre storages ou 

máquinas de configuração e de fabricantes diferentes. 

10.1.11. Deverá proteger o ambiente, sem interromper a atividade das máquinas virtuais e sem 

prejudicar sua performance, facilitando as tarefas de proteção (backup) e migrações em 

conjunto; 

10.1.12. Possuir tecnologia de backups de imagem (snapshots) incrementais, permitindo que, 

após o primeiro backup completo, apenas os blocos novos ou modificados nos volumes 

protegidos sejam copiados. Tais incrementais devem ser realizados por tempo indeterminado, 

dispensando a necessidade de realizar novos backups completos; 

10.1.13. Deverá ter a capacidade de testar a consistência do backup e replicação (S.O., 

aplicação, VM), emitindo relatório de auditoria para garantir a capacidade de recuperação. 

10.1.14. Deverá prover a desduplicação e compressão das máquinas virtuais durante a operação 

de backup. 

10.1.15. Deverá ser capaz de proteger, de forma indistinta uma máquina virtual completa ou 

discos virtuais específicos de uma máquina virtual. 

10.1.16. Deverá ter a capacidade de integração através de API’s dos fabricantes de 

infraestrutura virtualizada para a proteção de dados. 

10.1.17. Deverá ter a capacidade de realizar proteção (backup) incremental e replicação 

diferencial, aproveitando a tecnologia de “rastreio de blocos modificados” (CBT – changed block 

tracking), reduzindo ao mínimo necessário, o tempo de backup e possibilitando proteção 

(backup e replicação). 

10.1.18. Deverá oferecer múltiplas estratégias e opções de transporte de dados para as áreas 

de proteção (backup) a saber: 

10.1.18.1. Diretamente através de Storage Area Network (SAN); 

10.1.18.2. Diretamente do storage, através do hypervisor I/O (Virtual Appliance); 

10.1.18.3. Mediante uso da rede local (LAN). 

10.1.19. Deverá poder manter um backup sintético, eliminando assim a necessidade de realizar 

backups completos (full) periódicos, incremental permanente, o que permitirá economizar 

tempo e espaço. 

10.1.20. Deverá contar com tecnologia de desduplicação também para o ambiente de máquinas 
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virtuais para gerar economia de espaço de armazenamento no repositório de backups sem a 

necessidade de hardware de terceiros (appliance desduplicadora). 

10.1.21. Deverá proporcionar proteção quase contínua de dados (near-CDP), permitindo a 

minimização dos Objetivos de Pontos de Recuperação (RPO). 

10.1.22. Deverá prover/devolver o serviço aos usuários através da inicialização da máquina 

virtual que falhou, diretamente do arquivo de backup, armazenado no repositório de backup de 

segurança, sem necessidade, inclusive de “hidratação” dos dados gravado no repositório do 

backup, os quais obrigatoriamente deverão estar “desduplicados” e também “comprimidos”. 

10.1.23. Deverá permitir a recuperação de mais de uma máquina virtual e/ou ponto de 

restauração simultâneo, permitindo assim, ter múltiplos pontos de tempo de uma ou mais 

máquinas virtuais; 

10.1.24. As tarefas de backup e restauração deverão ser realizadas via interface gráfica e sem 

necessidade de scripts; 

10.1.25. Todo serviço de migração das máquinas virtuais do repositório de backup até o 

armazenamento na produção restabelecida, não deverá afetar a disponibilidade e acesso pelo 

usuário, sem paradas. 

10.1.26. Deverá prover acesso ao conteúdo das máquinas virtuais, para recuperação de 

arquivos, pastas ou anexos, diretamente do ambiente protegido (repositório de backup) ou 

replicados, sem a necessidade de recuperar completamente o backup e inicializar; 

10.1.27. Deverá permitir realizar buscas rápidas mediante os índices dos arquivos que sejam 

controlados por um sistema operacional Windows, quando este seja o sistema operacional 

executado dentro da máquina virtual da qual se tenha realizado o backup. 

10.1.28. Deverá assegurar a consistência de aplicações transacionais de forma automática por 

meio da integração com Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows. 

10.1.29. Deverá permitir realizar a truncagem e transporte agendado de logs transacionais 

(transaction logs) para máquinas virtuais com Microsoft Exchange, SQL Server, sem a instalação 

de agentes na máquina virtual. 

10.1.30. Permitir a execução de backup de arquivos abertos, mesmo que estejam sendo 

alterados durante a operação de backup, sem necessidade de suspender a utilização das 

aplicações pelos usuários, nem a conexão da rede. A cópia do arquivo salvo deverá ser idêntica 

ao arquivo residente em disco, quando do início da operação de backup; 

10.1.31. Realizar backups em nível de arquivos ou diretórios a partir de compartilhamentos de 

rede baseados nos protocolos CIFS ou SMB; 

10.1.32. Deverá permitir notificações por correio eletrônico, SNMP ou através dos atributos da 
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máquina virtual do resultado da execução de seus trabalhos. 

10.1.33. Deverá permitir recuperar no nível de objetos de qualquer aplicação virtualizada, em 

qualquer sistema operacional, utilizando as ferramentas de gestão das aplicações existentes, 

sem a instalação de agentes na máquina virtual. 

10.1.34. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores de 

servidores de correio eletrônico, tais como Microsoft Exchange, possam recuperar objetos 

individuais, tais como contatos, mensagens, compromissos, anexos, entre outros, sem a 

necessidade de recuperar os arquivos da máquina virtual como um todo ou reiniciar a mesma, 

sem a instalação de agentes na máquina virtual; 

10.1.35. Sem requerer a instalação de agentes dentro das máquinas virtuais, permitir recuperar 

a máquina virtual completa para o host/diretório original ou para um host/diretório alternativo, 

com a opção de renomear a máquina virtual durante a recuperação e alterar o tipo de disco 

empregado (Fixed/Dynamic); 

10.1.36. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos 

servidores de serviços de diretório, tais como Microsoft Active Directory, possam recuperar 

objetos individuais, tais como usuários, senhas de usuários, grupos, contas, Objetos de Política 

de Grupo (GPOs), registros do Microsoft DNS integrados ao Active Directory entre outros, sem 

a necessidade de recuperar os arquivos das máquinas virtuais como um todo ou reiniciar a 

mesma, sem a instalação de agentes na máquina virtual. 

10.1.37. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos 

servidores de banco de dados, tais como Microsoft SQL Server, possam recuperar objetos 

individuais, tais como bases, tabelas, entre outros, sem a necessidade de recuperar os arquivos 

das máquinas virtuais como um todo ou reiniciar a mesma, sem necessitar da instalação de 

agentes na máquina virtual. 

10.1.38. Deverá oferecer visibilidade instantânea, capacidades avançadas de busca e 

recuperação rápida de elementos individuais para Microsoft Sharepoint (recuperação granular), 

sem necessitar da instalação de agentes na máquina virtual. 

10.1.39. Deverá incluir ferramentas de recuperação de elementos individuais para Microsoft 

Exchange, sem que seja necessário inicializar a máquina virtual a partir do backup e que possa 

ser extraído a frio (ex. mensagens, anexos, tarefas, contatos, etc.) e sem requerer 

infraestrutura intermediária (staging), realizar busca rápidas no servidor de e-mail para fins de 

recuperação e sem necessitar da instalação de agentes na máquina virtual. 

10.1.40. Deverá oferecer testes automatizados de recuperação para todas as máquinas virtuais 

protegidas, gerando confiabilidade de 100% na execução correta das máquinas virtuais e de 
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suas aplicações (DNS Server, Controlador de domínio, Servidor de e-mail, etc.). 

10.1.41. Deverá permitir criar uma cópia da máquina virtual de produção para criação de 

ambiente de homologação, teste, QA, etc; em qualquer estado anterior para a resolução de 

problemas, provas de procedimentos, capacitação, entre outros. Deverá ser possível executar 

uma ou várias máquinas virtuais a partir do arquivo de backup e realizar modificações ilimitadas, 

em um ambiente isolado, sem a necessidade de espaço de armazenamento adicional e sem 

modificar os arquivos de backup, permanecendo estes inalterados (read-only). 

10.1.42. Deverá oferecer arquivamento em fita, suportando VTL (Virtual Tape Libraries), 

biblioteca de fitas e drives LTO3 ou superior, possibilitando a gravação paralela em múltiplos 

drives, além da criação de pools de mídia globais e pools de mídia GFS, sem a necessidade de 

licenciamento individual por drive. 

10.1.43. Deverá oferecer trabalhos de cópia de backup com implementação de políticas de 

retenção dinâmicas. 

10.1.44. Deverá operar em ambientes virtualizados através das soluções da VMware e Hyper-V, 

incluindo: VMware vSphere 5.5 e/ou Microsoft Hyper-V 2012 R2 e superiores. 

10.1.45. Deverá possuir a capacidade de monitoramento em tempo real, sem a necessidade da 

instalação de agentes em qualquer componente, da infraestrutura virtual e de backup, inclusive 

máquinas virtuais, simultaneamente para Hyper-V e VMware, com notificação de problemas de 

backup e desempenho, com geração de alertas e base de conhecimento embutida para 

resolução dos mesmos. 

10.1.46. Deverá ter a capacidade de monitoramento e análise de capacidade do ambiente para 

crescimento, ajustes e planejamentos de escala. 

10.1.47. Deverá garantir a recuperação granular e consistente, sem necessidade da instalação 

de agentes adicionais para o ambiente virtualizado, através das soluções acima, principalmente 

para as seguintes aplicações: Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, 

Microsoft Sharepoint e Oracle Database 11g e superiores; 

10.1.48. Deverá ser capaz de criar réplicas em outros sites ou infraestruturas a partir dos 

backups realizados; 

10.1.49. Deverá permitir recuperar dados do sistema de arquivos ou itens de aplicação 

diretamente das réplicas realizadas; 

10.1.50. O software da solução deverá estar licenciado para dois servidores Microsoft Hyper-V 

com dois processadores cada; 

10.1.51. Deverá permitir um método de fácil recuperação, desde ambientes de contingência, 

com as ações previamente configuradas, a fim de evitar ações manuais em caso de desastre, 
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similar a um botão de emergência. 

10.1.52. Deverá oferecer a possibilidade de armazenar os arquivos de backup de forma 

criptografada, com algoritmo mínimo AES-256 bits, sendo possível ativar e desativar tal 

operação, assim como assegurar o trânsito da informação criptografada, sendo aceito impacto 

de performance nas operações de gravação. 

10.1.53. Deverá permitir a criação de níveis de delegação de tarefas (perfis) de recuperação no 

nível de elementos da aplicação, inclusive para outros usuários, de forma a diminuir a carga de 

atividades executadas pelo administrador da plataforma. 

10.1.54. Deverá dispor de funcionalidades integradas que permitam a seleção de um repositório 

de backup que esteja alojado em um provedor de serviços na nuvem (backup ou replicação na 

nuvem – cloud providers). 

10.1.55. Deverá permitir o envio de backups para a AWS (Amazon Web Services) e Azure, 

através de integração nativa. 

10.1.56. Deverá permitir a criação de relatórios customizados para análise da infraestrutura 

virtual e também da infraestrutura de proteção de dados (backup). 

10.1.57. Deverá correlacionar a execução de trabalhos de backup e réplica com os objetos do 

ambiente virtual. 

10.1.58. Deverá suportar servidores proxy de backup virtuais ou físicos para backup de máquinas 

virtuais; 

10.1.59. Deverá estar homologado para o Oracle Database 11g e 12g nos sistemas operacionais 

Windows ou Linux; 

10.1.60. Deverá possuir a funcionalidade de recuperar dados para servidores diferentes do 

equipamento de origem; 

10.1.61. Deverá ser ofertada a versão mais atual do software de backup, liberada oficialmente 

pelo fabricante do software. Caso haja necessidade, por razões de compatibilidade com os 

demais componentes de hardware e software do ambiente de backup, a contratante se reserva 

o direito de utilizar a versão do software imediatamente anterior à versão mais atual, sem 

nenhum ônus adicional para a contratante. 

10.1.62. Suporte/garantia: os produtos adquiridos deverão contemplar suporte/assistência, no 

mínimo, 8 horas por dia, 5 dias por semana (8 x 5), por telefone – disponibilização de central 

0800 – via Internet/Web, por um período de garantia de até 36 (trinta e seis) meses. 

10.1.63. O licenciamento deverá ser compatível com o número de servidores de rede presentes 

no Conselho, bem como, o número de processadores dos mesmos; 

10.1.64. O licenciamento deverá prever a utilização de máquinas virtuais, no ambiente Hyper-V, 
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e o banco de dados SQL Server. 

10.1.65. Caberá à CONTRATADA efetuar todas as configurações do software a fim de deixá-lo 

totalmente funcional no ambiente do CONTRATANTE. Essas configurações incluem 

parametrização de rotinas de backup, testes de execução e integridade dos backups e etc.; 

10.1.66. Caberá à CONTRATADA efetuar as instalações, customizações e configurações do 

software a fim de deixá-lo integrado com os outros produtos dos demais lotes; 

10.1.67. Caberá à CONTRATADA integração com o ambiente virtual; 

10.1.68. Caberá à CONTRATADA a configuração dos Jobs de backup na ferramenta de backup; 

10.1.69. Caberá à CONTRATADA configurar o software para replicar os backups para máquinas 

remotas; 

10.1.70. Caberá à CONTRATADA fornecer todo o licenciamento necessário para a utilização da 

ferramenta no ambiente do COREN-BA; 

10.1.71. Caberá à CONTRATADA configurar o software para realizar os Backups no NAS e 

replicar esses backups para dispositivos remotos (Computadores); 

10.1.72. Caberá à CONTRATADA realizar testes de backup e restore dos arquivos; 

10.1.73. Documentação em arquivo editável e PDF, de como criar uma nova job e realizar um 

restore na ferramenta de backup; 

10.1.74. A CONTRATADA deverá configurar o software de acordo com o que for solicitado pelo 

Departamento de TI do COREN-BA; 

 

10.2. Suporte e Garantia 

 

10.2.1. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) ou o equivalente ao custo de 

uma ligação local para telefone fixo, para abertura dos chamados de garantia e suporte/dúvidas, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 

10.2.2. A CONTRATANTE poderá realizar abertura de chamados, junto à CONTRATADA, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; 

10.2.3. O software deverá vir acompanhado da sua respectiva licença por um prazo mínimo de 36 

meses; 

10.2.4. Caberá à CONTRATADA a passagem de conhecimento, acerca do software, para 2 (dois) 

funcionários (Hands-On). 

10.2.4.1. A carga horária mínima do repasse de tecnologia é de 16 horas; 

 

11.     ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS – LOTE VII 
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11.1. OBJETO (S) 

 

11.1.1.    Aquisição de licença de uso perpétuo do software Microsoft SQL Server Standard 2016 - 

CORE; 

 

11.2. JUSTIFICATIVA(S) 

 

11.2.1.  A SQL (Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada) Server é um 

software fabricado pela Microsoft Corporation, para gravação de dados, e é o software oficial, 

no COREN-BA, responsável pela base de dados dos sistemas Incorp (para armazenamento 

dos dados cadastrais dos profissionais de enfermagem da Bahia) e Rubi (software responsável 

pela folha de pagamento do Conselho). Atualmente, o Conselho possui a versão 2005 do SQL 

Server, a qual já está bastante obsoleta e está limitando/impedindo as atualizações do sistema 

Rubi, uma vez que, as novas versões não são compatíveis com a versão 2005 do SQL Server. 

Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de uma versão mais atualizada do Banco de Dados, 

juntamente, com o seu licenciamento. A não aquisição de uma nova versão trará 

consequências negativas, uma vez que, índices, cálculos trabalhistas e correções de bugs não 

estão sendo aplicadas em virtude da incompatibilidade da versão do Banco de Dados presente 

no Conselho. 

 

11.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

11.3.1. Deverá ser licenciado por CORE para a quantidade de 4 núcleos; 

11.3.2. Caso a licença seja de uma versão superior à solicitada, a CONTRATADA deverá efetuar o 

DOWNGRADE; 

11.3.3. A Licença fornecida deve permitir a possibilidade de ser instalada em uma Máquina Virtual 

Windows, sendo que esta Máquina Virtual irá pertencer a um Cluster Hyper-V; 

11.3.4. Deverá ser fornecido certificado do fabricante que comprove o registro da licença no site do 

fabricante; 

11.3.5. Deverá ser disponibilizado, ao COREN-BA, um site de gerenciamento das licenças (VLSC - 

Centro de Atendimento de Licenciamento por Volume), bem como, download gratuito do 

produto adquirido e acesso à(s) chave(s) de instalação. 

11.3.6. O COREN-BA não assinará qualquer contrato com o fabricante para o recebimento da licença 
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decorrente deste processo, ficando a LICITANTE obrigada a efetuar o seu pedido ciente desta 

condição, bem como, comprovar através do site do fabricante que as licenças adquiridas estão 

devidamente registradas no nome do COREN-BA. 

11.4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

11.4.1. A licença deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de 

assinatura do contrato. 

 

11.5. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

 

11.5.1. Instalação e ativação do Microsoft SQL Server 2016 Standard e do Management Studio no 

servidor indicado pelo Departamento de TI do COREN-BA (Caso a licença seja de uma versão 

superior a solicitada, a CONTRATADA deverá efetuar o DOWNGRADE ou configurar o banco 

de dados com compatibilidade da versão 2016); 

 

12. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS – LOTE VIII 

 

12.1. OBJETO: 

 

12.1.1. TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS 

 

12.2. Requisitos mínimos exigidos: 

 

12.2.1. Tipo: Smart TV; 

12.2.2. Tecnologia da tela: LED; 

12.2.3. Design: Slim;  

12.2.4. Tamanho da tela: 42 polegadas;  

12.2.5. Formato da tela: widescreen; 

12.2.6. Resolução: Full HD (1.920 x 1.080);  

12.2.7. Conexões mínimas: 1 (uma) USB, (2) HDMI, 1 (uma) RJ45, 1 (uma) saída digital óptica, 1 

(uma) entrada RF para TV aberta/TV a Cabo, 1 (uma) entrada AV/vídeo componente; 

12.2.8. Voltagem: bivolt; 

12.2.9. Taxa de atualização: 60Hz; 

12.2.10. Classificação de consumo: A; 
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12.2.11. Wi-Fi integrado; 

12.2.12. Dados Complementares:  

12.2.12.1. com conversor digital embutido e controle remoto;  

12.2.12.2. com suporte universal confeccionado em aço carbono, acabamento em alto padrão, 

pintura eletrostática, contendo todos os materiais necessários para sua fixação na parede.  

12.2.13. Idiomas do Menu: Português e inglês;  

12.2.14. Potência mínima de Áudio: 10W; 

12.2.15. Garantia mínima 12 (doze) meses. 

 

12.3. Entrega e Instalação  

 

12.3.1. Os equipamentos devem ser entregues e colocados em operação de acordo com as 

orientações da equipe técnica da CONTRATADA; 

12.3.2. Os equipamentos devem vir com todos os cabos, suportes de parede e materiais necessários 

para a sua devida instalação e fixação. 

 

13. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

13.1. A entrega dos equipamentos e softwares deverão ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos, 

exceto o lote VII cujo prazo são 15 dias corridos, após a solicitação realizada pelo COREN-BA a 

contar da assinatura de contrato firmado, a solicitação deve ser feita por e-mail que será 

disponibilizado pela CONTRATADA. A entrega deverá ocorrer na Sede do Conselho Regional de 

Enfermagem da Bahia – Rua General Labatut, nº 273, Barris - Salvador-Ba - CEP: 40070-100; 

13.2. A entrega deve ser agendada com antecedência mínima de 24 horas, sob o risco 

 

 

 de não ser autorizada; 

13.3. Todos os serviços de instalação e configuração, no momento da entrega dos produtos, deverão 

ser realizados no endereço da CONTRATANTE, de forma presencial, não sendo admitida nenhuma 

instalação/configuração remota; 

13.4. A instalação e configuração dos equipamentos e softwares deverão ocorrer, preferencialmente, 

fora do horário de expediente do COREN-BA, incluindo sábados, domingos e feriados, visando, 

sempre que possível, minimizar os impactos de parada da rede;  

13.5. Será do CONTRATANTE a decisão do dia e horários em que deverão ocorrer a instalação e a 
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configuração; 

13.6. Para a execução dos serviços solicitados, a CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos 

devidamente qualificados e certificados pelo fabricante na linha dos equipamentos, caso contrário 

a instalação deverá ser realizada pelo próprio fabricante do equipamento; 

13.7. Durante as atividades realizadas na prestação do serviço, o técnico da CONTRATADA deverá 

demonstrar à equipe técnica de acompanhamento da CONTRATANTE como instalar e configurar 

os equipamentos e os softwares fornecidos (instalação assistida); 

13.8. Na impossibilidade de ser efetuada a instalação e testes dos equipamentos e dos componentes 

ofertados, no prazo estipulado, por motivo alheio à licitante vencedora, a CONTRATADA deverá 

comunicar o fato ao CONTRATANTE, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do início 

do prazo estabelecido para a instalação.  

13.9. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, não 

recondicionados e/ou remanufaturados, não descontinuados, assim como não podem estar, por 

parte de seus respectivos fabricantes, com anúncio de fim de vendas (End-of-Sales) e/ou com 

anúncio de fim de vida (End-of-Life); 

13.10. A CONTRATADA deverá efetuar as configurações necessárias ao perfeito funcionamento da 

solução, pertinentes à adequação do ambiente para receber e suportar a solução adotada; 

13.11. Devem ser fornecidos todos os acessórios (cabo de força, patch cables, manuais, mídia com 

software, etc.) necessários para a devida instalação e configuração dos equipamentos. 

13.12. A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Executivo contendo detalhamento da proposta 

técnica e o plano de implantação dos equipamentos, conforme Tabela 01 - Cronograma. Para tal, 

a CONTRATADA deverá se familiarizar com a topologia existente da rede do CONTRATANTE e 

prever no projeto a melhor forma de instalação e configuração; 

13.13. A CONTRATADA será responsável por organizar/arrumar todos os equipamentos e cabos nos 

RACKS (Datacenter e racks dos andares); 

13.14. A CONTRATADA de cada lote entregará, ao final, toda a documentação de instalação da solução, 

incluindo os detalhes de configuração de cada equipamento e diagrama topológico. A 

documentação deverá prover um nível de informação suficiente para que um técnico possa 

entender e refazer as configurações do sistema; 

13.15. A CONTRATADA deverá fornecer cronograma de instalação, configuração, testes e ativação, 

observados os prazos estabelecidos neste documento; 

13.16. A CONTRATADA deverá fornecer inventário completo de hardware e software ofertados com os 

seguintes itens, se aplicável: Quantidade, marca, modelo, descrição, versão, ano de fabricação, 

número de série, licença, chave do produto, equipamento em que foi instalado;  



 

 

 

 

 

 

 

Rua General Labatut, 273, Barris 

CEP: 40070-100 

Tel: (71) 3277-3100  

www.coren-ba.gov.br 
 

 

13.17. Todas as licenças necessárias devem estar incluídas no fornecimento das soluções, devendo 

possuir validade mínima de 3 (três) anos; 

13.18. Todos os componentes e acessórios deverão ser entregues, instalados e estar funcionando em 

perfeita simultaneidade; 

13.19. Os equipamentos deverão ser compatíveis com cabos no padrão NBR14136; 

13.19.1. Caso seja fornecido outro tipo de cabo, deverá ser entregue um adaptador ou conversor 

compatível; 

13.20. Durante a etapa de instalação deverão ser efetuados, em conjunto com a equipe técnica do 

COREN-BA, testes e ajustamento da qualidade, devendo ser entregues, ao final, toda a 

documentação da instalação, incluindo os detalhes de configuração dos produtos. 

13.21. Com isso, o cronograma de atividades relativas ao recebimento, instalação, implantação, 

migração, operacionalização, operação assistida e repasse de conhecimento dos equipamentos 

consta na Tabela 01 – Cronograma abaixo; 

13.22. O não atendimento dos prazos máximos definidos na Tabela 01 – Cronograma, por parte da 

CONTRATADA, ensejará aplicação de sanções e multas, conforme o ITEM 26 - SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS, deste Termo de Referência. 

Evento Descrição do evento Prazo Máximo Responsável 

01 Início da Vigência do Contrato.  
COREN-BA E 

CONTRATADA 

 

02 
Reunião inicial e apresentação do Projeto Executivo. 

Em até 10 (dez) dias 

corridos, contados a partir 

do evento 01. 

CONTRATADA 

 

03 
Entrega do Plano de Instalação. 

Em até 10 (dez) dias 

corridos, contados a partir 

do evento 02. 

CONTRATADA 

 

04 

Avaliação, aprovação e solicitação de ajustes do 

Plano de Instalação. 

Em até 10 (dez) dias 

corridos, contados a partir 

do evento 03. 

COREN-BA 

 

05 
Entrega dos produtos, equipamentos e softwares. 

Em até 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir 

do evento 01. Exceto o 

lote VII 

CONTRATADA 

 Pronunciamento acerca do aceite provisório. Em até 15 (quinze) dias COREN-BA 
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06 corridos, contados a partir 

do evento 05. 

 

07 

Instalação, migração de dados e regras, configuração 

e operacionalização dos produtos, equipamentos e 

softwares. 

Em até 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir 

do evento 06. 

CONTRATADA 

 

08 
Pronunciamento acerca do aceite definitivo. 

Em até 15 (quinze) dias 

corridos, contados a partir 

do evento 07. 

COREN-BA 

Tabela 01: Cronograma 

 

14. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

14.1. Os produtos fornecidos deverão estar cobertos por garantia, compreendendo os defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção ou montagem, pelo período mínimo especificado 

individualmente em cada item, a contar da data de emissão da nota fiscal; 

14.2. A garantia deve incluir envio de peças/equipamentos de reposição no local especificado neste 

termo de referência; 

14.3. Durante o período de garantia, deve ser possível realizar a atualização de software (firmware) 

dos equipamentos para resolução de problemas de software (correção de bugs); 

14.4. A contratada deverá prestar o suporte de primeiro nível e, caso julgue necessário, poderá escalar 

o suporte ao fabricante dos equipamentos, ficando a contratada responsável por gerenciar o 

chamado durante todo o tempo em que o mesmo permanecer aberto; 

14.5. A contratada poderá recorrer ao suporte do fabricante quando se tratarem de correções especiais, 

defeitos nos programas (firmwares) ou defeitos em hardwares que necessitem de reparos 

especiais, correções de bugs ou substituições de peças e/ou equipamentos; 

14.6. A licitante vencedora deverá ofertar garantia on-site para a solução de hardware e software 

(todos os componentes) por um prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses, exceto para o lote VI 

(Nobreak), cuja garantia deverá ser de, no mínimo, 24 meses e o lote VIII (TV LED), cuja garantia 

deverá ser de, no mínimo, 12 meses, a partir do recebimento definitivo, com atendimento para 

abertura de chamados 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas por dia, mediante sistema Web 

ou telefone 0800 ou telefone local (Salvador/BA); 

14.7. Na abertura do chamado, a Contratada deverá fornecer um número de registro para 

acompanhamento do chamado pela equipe técnica do Contratante. 

14.8. Os chamados deverão ser classificados de acordo com os níveis de severidade da tabela abaixo 
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com os respectivos prazos para início do atendimento e solução definitiva: 

 

 

Severidade 

 

Descrição 

Prazo de 

atendimento 

inicial 

Prazo de 

solução 

1-Alta 

Equipamento parado totalmente, sem a 

possibilidade de solução de contorno e que exija 

uma resposta imediata da Contratada. 

 

2 horas 6 horas 

 

2- Média 

Equipamento apresentando logs de erros ou 

sinalização de problemas sem degradação de 

desempenho e que ainda permita a adoção de 

solução alternativa para o seu funcionamento 

mesmo com restrições. 

 

4 horas 

 

12 horas 

3- Baixa 

Questões de caráter geral, atualizações, 

manutenções preventivas e dúvidas relativas à 

configuração dos equipamentos, entre outras. 

8 horas 48 horas 

Tabela 02 – Severidade, descrição e prazos 

 

14.9. O prazo de atendimento inicial corresponde ao início da abertura de chamado técnico realizada 

pela equipe técnica do Contratante onde deverão ser repassadas as informações iniciais relativas 

aos problemas ou falhas nos equipamentos e o nível de severidade. 

14.10. O prazo de solução definitiva do problema contempla a substituição de peças ou realização de 

procedimentos que solucionem definitivamente a ocorrência, retornando à operação normal da 

solução. 

14.11. O término do reparo do equipamento não poderá ultrapassar o prazo previsto, caso contrário, a 

Contratada deverá providenciar a instalação de equipamento equivalente ou de superior 

configuração como contingência, até que seja sanado, em definitivo, o defeito no equipamento. 

14.12. Para o encerramento do chamado a empresa deverá apresentar um Relatório de Atendimento 

Técnico, contendo, no mínimo: data e hora da abertura do chamado, data e hora do atendimento 

inicial, data e hora da solução do problema e a descrição detalhada do problema e do procedimento 

realizado para saná-lo. Além desses dados o relatório deverá conter o nome dos técnicos envolvidos 

na solução do problema.  

14.13. O não atendimento dos prazos máximos definidos na Tabela 02 – Severidade, descrição e prazos, 
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por parte da CONTRATADA, ensejará aplicação de sanções e multas, conforme o ITEM 26 - 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, deste Termo de Referência. 

14.14. A CONTRATADA deverá garantir a completa interoperabilidade e compatibilidade dos 

componentes de hardware e software utilizados no projeto, não sendo esta responsabilidade da 

CONTRATANTE; 

14.15. A CONTRATADA deverá garantir a funcionalidade “fim-a-fim” da solução, a plena interconexão 

com o ambiente e os lotes deste termo, tendo para tanto efetuado os testes necessários, 

garantindo a total operacionalização ao final da instalação;  

14.16. Caso haja empresas distintas entre os lotes, as mesmas serão responsáveis por realizar todo e 

qualquer tipo de integração entre os produtos a fim de deixá-los funcionais e interconectados; 

14.17. Caberá a CONTRATADA os ajustes na estrutura do DATACENTER, tais como, movimentação do 

RACK, arrumação dos cabos de rede e energia, existentes ou não, e etc, caso seja necessário, a 

fim de deixar toda a estrutura funcional e os produtos interconectados e organizados; 

14.18. A Contratada deverá garantir pleno funcionamento dos produtos, responsabilizando-se por 

qualquer componente adicional que for identificado após a contratação, seja por motivos de 

interoperabilidade, compatibilidade ou quaisquer outros motivos que impeçam seu funcionamento 

efetivo; 

14.19. As equipes das CONTRATADAS, caso haja mais de uma, deverão trabalhar em conjunto para 

que o projeto se desenvolva e todos os produtos ofertados nos lotes estejam funcionais e 

operacionais; 

14.20. É responsabilidade da CONTRATADA a correção das falhas decorrentes de erros durante as 

atividades de instalação, sejam operacionais ou por problemas de mau funcionamento dos 

equipamentos, responsabilizando-se por todos os custos envolvidos na correção dos desvios, 

sejam de interoperabilidade, incompatibilidade ou quaisquer outras falhas que impeçam a 

instalação ou o perfeito funcionamento das soluções solicitadas neste termo; 

14.21. A CONTRATADA poderá efetuar serviços de manutenção durante horário de expediente do 

COREN-BA, de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, bem como fora do horário de expediente 

do COREN-BA, incluindo sábados, domingos e feriados, sob escolha do COREN-BA, visando 

sempre que possível minimizar os impactos de parada da rede, quando em manutenção 

preventiva ou corretiva programadas; 

14.22. Todos os custos de transporte, hospedagem ou quaisquer outros para o atendimento da 

garantia serão de inteira e total responsabilidade da Contratada ou do (s) fabricante (s); 

14.23. A licitante deve comprovar que presta ou prestou serviços de garantia através de Central de 

Atendimento (Service Desk), com uso de telefone 0800 ou o equivalente ao custo de uma 
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ligação local para telefone fixo, utilizando software específico; 

14.24. Todos os itens de garantia deverão ser atendidos em sua integralidade pela Contratada ou 

pelo(s) fabricante(s); 

14.25. Constatada a ocorrência de divergência na especificação técnica, falhas de componentes dos 

equipamentos ou defeitos de operação durante a instalação dos equipamentos, fica a 

CONTRATADA obrigada a providenciar a sua correção ou, a critério da CONTRATANTE, a 

substituição do equipamento em até 3 (três) dias úteis, contados a partir da notificação da 

ocorrência por parte da CONTRATANTE, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades 

previstas na legislação vigente e no instrumento contratual, caso não cumpra a solicitação no 

prazo; 

14.26. A CONTRATADA deverá comprovar, através de documentos, parceria com o fabricante do produto 

ofertado; 

14.27. A CONTRATADA arcará com todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas 

diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente cotadas, serão considerados inclusos 

nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o 

objeto ser fornecido sem ônus adicional. 

14.28. A Contratada garantirá o acompanhamento pós instalação, orientação e execução das 

configurações necessárias ao ambiente, contemplando a parametrização, instalação física e 

lógica;  

14.29. A CONTRATADA deverá garantir, sem quaisquer custos adicionais, possíveis 

atualizações de versão de software dos equipamentos, inclusive releases dentro de uma mesma 

versão, pelo prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissão do 

Termo de Aceite; 

14.30. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá fornecer, sem custo adicional 

para o CONTRATANTE: 

14.30.1.      Atualização corretiva e novas versões dos firmwares, fornecidos ou obtidos diretamente 

do site do fabricante do hardware; 

14.30.2.      Manutenção corretiva de hardware, com substituição de qualquer componente que 

apresente defeito por outro original do fabricante; 

14.30.3.     Orientação remota, por telefone, e-mail e páginas na internet, sobre operação dos 

equipamentos e suporte para configuração; 

14.30.4.     Substituição do disco rígido em caso de aviso de pré-falha, identificado pelo software 
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de gerenciamento; 

14.30.5.     Serviços de manutenção de hardware “on-site”, nas dependências do CONTRATANTE, 

obrigatoriamente executados por Assistência Técnica e Suporte autorizados pelo Fabricante, 

credenciada através de declaração do Fabricante e com técnicos treinados e certificados nos 

equipamentos ofertados ou diretamente pelo Fabricante dos produtos; 

14.31. O Termo de Aceite será expedido pela CONTRATANTE e assinado pela CONTRATADA, 

assim que todas as soluções, configurações, programações, instalações e afins estiverem em pleno 

funcionamento após as realizações de testes. 

 

15. SIGILO E INVIOLABILIDADE 

 

15.1.          A CONTRATADA compromete-se a manter em caráter confidencial as informações abaixo 

mencionadas, mesmo após a eventual rescisão do contrato: 

15.1.1. Política de segurança adotada pelo CONTRATANTE e configurações de hardware e software 

decorrentes; 

15.1.2. Processo de instalação, configuração e customizações de produtos, ferramentas e 

equipamentos e atendimento aos itens de segurança, constantes do Edital de licitação; 

15.1.3. Processo de implantação no ambiente do CONTRATANTE, de mecanismos de criptografia e 

autenticação utilizados; 

15.1.4. Recomendações e implementações decorrentes do processo de consultoria; 

15.1.5. Quaisquer dados que a CONTRATADA venha a ter conhecimento em decorrência da presente 

contratação, pertinentes a hardware, serviços e sistemas aplicativos do CONTRATANTE, cujo 

conhecimento por terceiros exponha o ambiente a riscos de invasão ou resulte na 

vulnerabilidade do mesmo. 

15.1.6. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto 

cumprimento ao contrato em questão. 

15.1.7. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços 

ensejará multa, responsabilidade criminal na forma da lei, sem prejuízo de outras providências 

nas demais esferas.  

15.1.8. A CONTRATADA obriga-se a tomar as providências necessárias para assegurar que as 

informações confidenciais não sejam divulgadas por seus empregados ou agentes. 

 

16. VISITA TÉCNICA 
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16.1. A visita é opcional e servirá para que o interessado tome conhecimento detalhado das plataformas 

instaladas, dos locais de realização dos serviços, das instalações, das condições técnicas e 

ambientais, dos projetos em andamento, do parque de TI e dos procedimentos adotados para 

execução das tarefas que compõem os serviços objeto da licitação; 

16.2. Embora de caráter opcional, será recomendado à licitante que realize vistoria técnica no ambiente 

da CONTRATANTE, para dirimir potenciais dúvidas relativas à infraestrutura de TI que compõe o 

ambiente de Data Center do COREN-BA; 

16.3. A visita técnica deverá ocorrer por horário marcado e será agendada com o CONTRATANTE; 

16.4. O agendamento de visita deverá ocorrer até 48 (quarenta e oito) horas antes da data e horário 

de abertura do processo licitatório; 

16.5. A visita técnica deverá ser realizada em até, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas antes da 

abertura da licitação; 

16.6. Durante a visita técnica, serão esclarecidas dúvidas da CONTRATADA e será dada ciência: 

16.6.1.  Dos locais onde deverão ser realizados os serviços contratados, como CPDs, ativos de redes, 

periféricos de apoio e setores de demanda e aprovação; 

16.6.2.  Dos modelos de equipamentos servidores, armazenadores, integradores e de comunicação 

objeto dos serviços utilizados pelo CONTRATANTE; 

16.6.3.  Dos softwares, aplicativos e ferramentas auxiliares utilizadas pelo CONTRATANTE. 

16.7. Não terão fundamento alegações posteriores de desconhecimento dos objetos e suas 

características de contratação, gestão e execução, sob pretexto da CONTRATADA não haver 

efetuado a visita técnica. 

16.8. O licitante que optar por não realizar a visita técnica assumirá inteiramente a responsabilidade 

ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem sua proposta ao 

presente processo licitatório. 

 

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

17.1. A fiscalização do contrato deste objeto será definida a partir de nomeação do fiscal através de 

portaria a ser emitida pela Diretoria Executiva do órgão.  

17.1.1. A gestão do contrato será de responsabilidade da Unidade de Contratos e Convênios.  

 

18. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

18.1. Constitui-se enquanto natureza do objeto em questão a contratação de Serviço não continuado 
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e fornecimento de produtos.  

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

19.1. São obrigações da Contratante: 

19.1.1. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 

especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou 

danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores; 

19.1.2. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

19.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

19.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das entregas com as especificações 

constantes do Edital e da proposta; 

19.1.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

nas entregas para que providencie o devido reparo ou correção; 

19.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

19.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente as entregas efetuadas, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

19.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1. São obrigações da Contratada: 

20.1.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se refere 

aos requisitos da contratação; 

20.1.2. Fornecer os equipamentos e serviços conforme especificações técnicas constantes da sua 

proposta comercial, que não poderão ser inferiores as especificações contidas neste termo de 

referência; 

20.1.3. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de 

linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias, de maneira a não prejudicar 

a execução dos objetos ora contratados; 
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20.1.4. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo COREN-BA, 

relacionados com as características e funcionamento dos bens cotados; 

20.1.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

relacionados com as características e funcionamento os equipamentos e também na 

compatibilidade com software e equipamentos de terceiros; 

20.1.6. Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica dos equipamentos, na forma 

e nos prazos estabelecidos no presente termo de referência; 

20.1.7. Garantir a reposição de peças pelo período da garantia, na forma estabelecida neste termo de 

referência; 

20.1.8. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em 

ralação ao fornecimento dos equipamentos que forem objetos do Contrato e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

20.1.9. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do Contrato, inerentes à 

execução do objeto contratual; 

20.1.10. Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por: profissionais 

devidamente habilitados, treinados e qualificados para prestação dos serviços; 

20.1.11. A CONTRATADA deverá entregar todos os produtos, bem como catálogos, manuais, 

página impressa do sítio do fabricante na Internet ou quaisquer outros documentos que 

comprovem o atendimento das especificações técnicas deste termo de referência; 

20.1.12. Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a a Contratante 

para ateste e pagamento; 

20.1.13. Fornecer todos os bens relacionados neste certame contemplar todos os custos 

inerentes a contratação e ainda aqueles decorrentes de fretes, seguros, embalagens, fiscais, 

trabalhistas e demais encargos contribuições, impostos e taxas estabelecidos na forma da Lei. 

20.1.14. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas por este Termo.  

20.1.15. Aceitar, nas mesmas condições CONTRATADAS, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

Contrato, conforme previsto no Art. 65, § 10º da Lei 8.666/93.  

20.1.16. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.  

20.1.17. Oferecer ao COREN-BA a opção de se fazer o downgrade para as versões anteriores 

dos softwares que compõem o objeto do Contrato; 
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20.1.18. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação. 

20.1.19. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência. 

20.1.20. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto 

cumprimento ao contrato em questão. 

 

21. SUBCONTRATAÇÃO 

 

21.1. Não será permitida a subcontratação de profissionais ou empresas para a realização da 

implantação dos equipamentos. 

 

22. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

22.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados; 

22.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

23. PROPOSTA 

 

23.1. O proponente deverá apresentar proposta de preço final baseada neste Termo de Referência. Os 

preços deverão ser expressos em Reais e conter todos os tributos e encargos decorrentes da 

contratação.  

23.2. A licitante, antes de apresentar sua Proposta de Preços devidamente preenchida, deverá consultar 

detidamente as especificações deste Termo de Referência, Edital e todos os seus anexos, 

promovendo, a seu critério e conveniência, de modo a não incorrer em avaliações incompletas, 

erros e omissões que jamais poderão ser alegados para motivar eventuais pretensões de 

acréscimo de preços. 
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23.3. O preço proposto e levado em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 

responsabilidade do proponente.  

23.4. Na proposta deverão ser apresentadas, ainda, quaisquer outras informações afins, que o 

proponente julgar necessárias ou convenientes. 

 

24. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

24.1. A CONTRATADA deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por órgão da 

Administração Pública ou entidade privada em nome de seu responsável técnico ou profissional 

de nível superior pertencente ao quadro da empresa, que comprove que a licitante tenha 

executado, ou esteja executando, satisfatoriamente, serviços que atendam as características de 

execução semelhantes ao objeto licitado. 

 

25. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

25.1. O presente objeto tem sua classificação contábil registrada nas contas 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - 

Equipamentos De Informática 

6.2.2.1.2.44.90.52.011 – Aquisição/Desenvolvimento de Software 

 

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

26.1. O licitante vencedor fica submetido à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993. 

26.2. Em caso de aplicação de multa, esta deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Contratante. 

26.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a 

contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos: 

26.3.1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo (30º) dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento não realizado; 

26.3.2. 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso sobre o valor do inadimplemento 

para o caso de descumprimento das obrigações assumidas após o 30º (trigésimo) dia, limitada 

ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

26.3.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 

inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias 
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contados da data de sua convocação; 

26.4. No caso de inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir 

o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações; 

26.5. Caso a conclusão do atendimento técnico em garantia ultrapasse o prazo descrito neste edital, 

será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor do objeto faturado na nota fiscal entregue ao 

Contratante, por hora de atraso, para cada objeto em que houver atraso, até o limite de 10% 

(dez por cento) do valor do contrato. 

26.6. No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma proporcional 

ao inadimplemento; 

26.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 

eventualmente devido pela Contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

26.8. As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando para o atraso no 

cumprimento das obrigações for apresentada justificativa por escrito pela Contratada, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, e aceita pelo Contratante; 

26.9. A multa aplicada, após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Contratante 

26.10. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na 

Contratante, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 

existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

26.11. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na prestação do serviço 

advier de caso fortuito ou de força maior. 

 

27. DO PREÇO REFERENCIAL 
 

27.1. Valor referencial para o Lote I – R$392.377,14 (trezentos e noventa e dois mil trezentos e 

setenta e sete reais e quatorze centavos). 

27.2. Valor referencial para o Lote II – R$108.412,70 (cento e oito mil quatrocentos e doze reais e 

setenta centavos). 

27.3. Valor referencial para o Lote III – R$35.188,45 (trinta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e 

quarenta e cinco centavos). 

27.4. Valor referencial para o Lote IV – R$72.255,35 (setenta e dois mil duzentos e cinquenta e 

cinco reais e trinta e cinco centavos). 

27.5. Valor referencial para o Lote V – R$21.469,23 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e nove 

reais e vinte e três centavos). 

27.6. Valor referencial para o Lote VI – R$11.292,46 (onze mil duzentos e noventa e dois reais e 
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quarenta e seis centavos). 

27.7. Valor referencial para o Lote VII – R$53.656,79 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e 

seis reais e setenta e nove centavos). 

27.8. Valor referencial para o Lote VIII – R$3.138,60 (três mil cento e trinta e oito reais e sessenta 

centavos). 
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1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação 

de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de servidores de rede, storage, NAS, 
firewall, switches, Wlan, nobreak, ferramenta de backup, softwares de informática e 

televisor, bem como os serviços de instalação, configuração e treinamento, conforme 
as descrições contidas neste termo de referência. 

 

1.2. O prazo da entrega dos equipamentos e serviços será conforme estabelecido no Termo de 
Referência constante neste Edital, contado a partir da data assinatura do contrato. 

 
1.3. O tipo da licitação é MENOR PREÇO. 

 
1.4.  Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o 

fornecimento, ficando vedada qualquer alegação posterior, que vise ressarcir de custos não 

considerados no preço cotado. 
 

1.5. A licitação será dividida em 08(oito) lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.6. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por lote, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  Departamento de TI 

Programa de Trabalho:  Projeto – Infraestrutura de TI 

Elemento de Despesa:  6.2.2.1.2.44.90.52.004 – Equipamentos de Informática 

 

Gestão/Unidade:  Departamento de TI 

Programa de Trabalho:  Projeto – Infraestrutura de TI 

Elemento de Despesa:  6.2.2.1.2.44.90.52.011 – Aquisição/Desenvolvimento de Software 

 

Gestão/Unidade:  Departamento de TI 

Programa de Trabalho:  Projeto – Infraestrutura de TI 

Elemento de Despesa:  6.2.2.1.2.44.90.52.003 – Máquinas E Equipamentos 

PARTE  C  –  DISPOSIÇÕES  GERAIS 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no sistema do licitacoes-e do Banco do 

Brasil, por meio do sítio eletrônico www.licitações-e.com.br, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.3. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por 

todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

2.1 Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que estão ciente e concorda 
com as condições contidas neste edital e nos seus anexos, cujo ramo de atividade seja compatível 

ao objeto licitado; 

 
2.2 que cumprem os requisitos do Decreto n.7.174 de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de 

preferência. 
 

2.3 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de 
participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, ou quaisquer, 

que se enquadrem nas vedações previstas no art.9º da Lei 8.666/93. 

 
2.4 Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa 

jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido 
penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido 

declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida. 

 
2.5 Não poderá participar desta licitação estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
 

2.6 Não poderá participar desta licitação empresas que estejam sob falência, concurso de credores, 
concordata ou em processo de dissolução ou liquidação. 

 

2.7 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, 

sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
 

2.8 Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, 

para a obtenção de chave de identificação ou senha individual. [Pregão eletrônico] 
 

2.9 Estiverem previamente credenciadas no Sistema de Licitações-e do Banco do Brasil, por meio do 
sítio eletrônico www.licitações-e.com.br. 

 

3. DAS INFORMAÇÕES, DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 

http://www.licitações-e.com.br/
http://www.licitações-e.com.br/
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3.1. Os pedidos de esclarecimentos referente a este processo licitatório devem ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço: compras.coren.ba@gmail.com. 

 
3.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser 

enviada até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
considerando que o horário de expediente do Coren-BA é das 8h00 às 16h00, de segunda a sexta-

feira, sendo admitida petição recebida no endereço eletrônico compras.coren.ba@gmail.com ou por 

petição dirigida ou protocolada no endereço Rua General Labatut, nº 05, Barris, Salvador-BA, CEP.: 
40.070-100; 

3.3. Todos os pedidos de esclarecimentos e as impugnações enviadas para o endereço eletrônico 
compras.coren.ba@gmail.com deverão conter no campo “assunto” e no descritivo, a identificação 

do referido certame (ex: “Pedido de esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico nº 0XX/2019”). 

3.4. Caberá ao Pregoeiro, conforme o caso, requerer auxílio da área demandante do objeto, do Setor 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência, da assessoria jurídica ou junto às outras 

áreas, podendo ainda promover quaisquer diligências que julgar necessárias, e, então, manifestar-
se sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

3.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a realização da sessão 
pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados estarão entranhados nos autos do 

processo licitatório, bem como estarão disponíveis para consulta nos endereços eletrônicos: 
www.licitações-e.com.br e www.coren-ba.gov.br, bem como no e-mail para conhecimento dos 

Licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo 
para obtenção das informações prestadas. 

 

 
4. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

 
4.1. O Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data 

e horários marcados acima para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 

a fase de recebimento de propostas. 
4.2.  Na ocasião do envio da proposta, o Licitante enquadrado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º 
da LC nº 123/2006 para que faça jus aos benefícios previstos nessa lei 

4.3. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada, sendo o mesmo, responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as suas propostas e lances. 

4.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante toda a sessão 
pública do 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 PROPOSTA 
 

5.1. A proposta deverá: 
5.2. Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor dos itens e a descrição do objeto 

ofertado, em conformidade com as especificações e demais características descritas no Termo de 
Referência – Anexo I, com a indicação de demais informações necessárias à identificação do objeto, 

tais como: Marca, Modelo, Fabricante, Catálogos; 

5.3. Registrar valor a partir do preço unitário (por objeto), em moeda corrente nacional, em algarismos, 
com 2 (duas) casas decimais; 

mailto:compras.coren.ba@gmail.com
mailto:pregao@coren-ba.gov.br
mailto:compras.coren.ba@gmail.com
http://www.licitações-e.com.br/
http://www.coren-ba.gov.br/
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5.4. Ter validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no 

preâmbulo deste Edital; 
5.5. Nos preços ofertados deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com o 

objeto da contratação, tais como: transporte, frete, entrega, tributos e todas as despesas diretas e 
indiretas relacionadas como fornecimento do objeto da presente licitação; 

5.6. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para assinatura de contrato, ficam os 
Licitantes liberados dos compromissos assumidos; 

5.7. O encaminhamento da proposta implica em declaração tácita, sob as penas da lei, de concordância 

com as condições do Edital de Licitação; 
5.8. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importa a desclassificação da proposta. 

5.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 

-TCU - Plenário); 
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 

agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 
6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico www.licitações-e.com.br 
6.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico; 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
7.1. O Pregoeiro analisará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 
7.2. Somente os Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

8.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo 

horário de registro e valor consignado no registro de cada lance, sendo que o critério de classificação 

será o menor valor total do lote; 
8.2. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema; 
8.3. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 

sistema, cuja diferença mínima deverá ser equivalente a 0,01% (um centésimo por cento); 
8.4. Durante o transcurso da sessão, as Licitantes serão informadas, em tempo real, pelo sistema, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante; 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

http://www.licitações-e.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

Rua General Labatut, 273, Barris 

CEP: 40070-100 

Tel: (71) 3277-3100  

www.coren-ba.gov.br 
 

 

8.6. Constatada eventual incorreção na digitação de um lance, terá o Pregoeiro a prerrogativa de excluí-

lo, sendo concedida ao Licitante, nova oportunidade de apresentação de lances, com valores 
corrigidos ou até mesmo repetindo aquele valor tido, inicialmente, como incorreto, ratificando-o; 

8.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados; 
8.8.  No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciará somente após comunicação expressa aos 

participantes no sítio eletrônico www.licitações-e.com.br; 
8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência 

de 1(um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência; 
8.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 

 
9.  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 
 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada para os lotes não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por uma delas igual 
ou até 5% (cinco por cento) superior à primeira classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte com melhor proposta poderá, no prazo máximo 
de5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar um 

último lance, com desconto necessariamente superior àquele apresentado pela primeira colocada, 

situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Pregão; 

9.3. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma 
do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os Licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 
9.4. No caso de equivalência dos descontos apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 

porte que se encontrem na hipótese descrita nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 
definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento do lance final do 

desempate; 
9.5. Não ocorrendo a adjudicação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da Licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada se, após 

a negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado e o Licitante for considerado 
habilitado. 

 
10. DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas ou empresas de pequeno 
porte para os lotes de que trata o art. 44 da LC nº 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que 
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital; 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

Licitantes; 

10.3. Após o encerramento da etapa competitiva, em observância ao art. 10 do Decreto nº 7.892/2013, 
os Licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do Licitante mais bem classificado; 

http://www.licitações-e.com.br/
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10.4. A apresentação dessas novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação à 

Licitante mais bem classificada; 
10.5. Os registros dos preços reduzidos serão feitos de acordo com a classificação das Licitantes, sem 

alteração do ordenamento obtido ao final da etapa de lances. 
 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

11.1. Concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar, considerando o menor valor total do lote, quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
valor estimado para a aquisição; 

 
11.2. Os valores unitários serão considerados como critério de aceitabilidade das propostas, tendo como 

limite os valores estimados para cada item apresentados no Termo de Referência – Anexo I deste 

Edital; 
 

11.3. Os valores unitários de cada item poderão ser negociados durante a sessão para adequação aos 
valores de referência; 

 
11.4.  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 

 

11.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade da Licitante, para os quais ele renuncie à parcela 
ou à totalidade da remuneração; 

 

 
11.6. Caso o Pregoeiro entenda que os lances ofertados não comportam os custos necessários para a 

execução do objeto a ser contratado, poderá exigir do Licitante a comprovação da exequibilidade 
da oferta, a ser apresentada através de planilhas de custos e demonstrativos que evidenciem que 

o valor ofertado é suficiente para cobrir as despesas referidas no inciso II do art. 48 da Lei nº 

8.666/1993; 
 

11.7. Para critério de aceitabilidade do preço global, será permitida a fixação de preços máximos e 
vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços 

de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993; 
 

11.8. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Coren-BA 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, bem como recorrer à jurisprudência ou 
doutrina, para orientar sua decisão; 

 
11.9.  As licitantes melhor classificadas para os lotes deverão, ainda, anexar à proposta de preços do 

melhor lance, após convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), 

 
11.10. A falta das comprovações acima especificadas ocasionará a desclassificação da proposta. 

 
11.11. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de 

preço, o Pregoeiro solicitará da Licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação; 
 

11.12. Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda plenamente a este Edital. 
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12. DA HABILITAÇÃO 

 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

12.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

12.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

12.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

12.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

12.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

12.1.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006. 

 
 

12.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação: 

 
12.2.1. de registro público, no caso de empresário individual; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.2.2. em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com 

suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, 
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e 

investidura dos atuais administradores; 

12.2.3. no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas 

eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos 
atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores; 

12.2.4. decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 
12.3. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

12.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

12.3.2. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal, relativo ao objeto licitado, 
do domicílio ou sede do licitante;  

12.3.3. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

12.3.4. caso a empresa exerça simultaneamente, a atividade comercial e prestação de serviços,  

apresentará, obrigatoriamente, as certidões com a Fazenda Estadual e municipal, do domicílio 
ou sede do licitante. 

12.3.5. prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão conjunta expedida pela 
Secretaria da Receita Federal ; 

12.3.6. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

12.3.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão 

negativa, ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

12.3.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

12.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos:  

12.4.1. comprovação de aptidão para desempenho e/ou fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou pertinente, por meio da 

apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

12.5. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
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12.5.1. () não exigível em face do pequeno porte da contratação [na modalidade convite e pregão 

nesta faixa de valor]. 
12.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de Declaração de Habilitação 
Profissional - DHP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista 

responsável pela confecção do documento, com os Termos de Abertura e Encerramento do 
Livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a situação 

financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 

12.5.3. certidão negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias 

anteriores à data da realização da licitação, prevista no item IX do preâmbulo, caso o 

documento não consigne prazo de validade; 
12.5.4. comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo exigido de 10 %, à data 

de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC 
do IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a demonstração da qualificação 

individualizada para cada lote de interesse da proponente. Neste caso, ofertando a licitante 
proposta para mais de um lote, o Patrimônio Líquido exigido será a resultante da soma de 

tantos quantos forem os lotes ofertados. 

12.5.5. Prova do cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, o licitante deverá 
apresentar declaração, na forma do Anexo, deste Edital. 

 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1. O envio dos documentos solicitados durante a sessão poderá ser realizado via ferramenta 

própria existente para tal providência no endereço de e-mail compras.coren.ba@gmail.com; 

13.2. Em caso de dificuldade técnica ou impossibilidade de outra ordem, os documentos poderão ser 

enviados nas formas seguintes, mediante prévio aviso ao Pregoeiro que foi identificado ao início 
da sessão pública (consulta disponível via chat), e devidamente endereçado aos seus cuidados: 

13.3. Via e-mail, para o endereço eletrônico compras.coren.ba@gmail.com, contendo no campo 
“assunto” e no descritivo a identificação do referido certame (ex: “Documentos de habilitação 

referentes ao Pregão Eletrônico nº 0XX/2019); 

13.4.  Para qualquer opção escolhida, o recebimento deverá ser confirmado com o Pregoeiro. 

13.5. A proposta ajustada ao lance final da Licitante vencedora e os documentos exigidos para 

habilitação, deverão ser remetidos pelos meios indicados, no prazo máximo de 03 (três) horas, 
contados de sua solicitação pelo Pregoeiro, havendo possibilidade de ampliação do prazo caso o 

Pregoeiro entenda justificada a motivação apresentada pelo Licitante melhor classificado; 

13.6. A proposta assinada, os documentos e os anexos remetidos via fax ou por meio eletrônico 

deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da solicitação do Pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitações do Coren-BA, Rua 

General Labatut, nº 273 – Barris - Salvador–Ba– CEP 40.070-100; 

13.7.  Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do Licitante 

e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço; 

13.8. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 

Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

mailto:pregao@coren-ba.gov.br
mailto:pregao@coren-ba.gov.br
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

13.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

13.10. A não regularização da situação fiscal no prazo referido no item anterior implicará a decadência 

do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, 

ficando facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

 

14. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

14.1. Declarada (s) a (s) vencedor (as), o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 

qual qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso; 

14.2. O recurso deverá ser interposto contra atos do Pregoeiro decorrentes na sessão; 

14.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema; 

14.4. A recorrente que tiver sua intenção de interpor recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais Licitantes, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 

14.5. O prazo para resposta será de 03 (três) dias úteis, contados a partir do final do prazo para 

contrarrazões; 

14.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao Licitante vencedor; 

14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE DO COREN-BA 

15.1. Cabem, ao Pregoeiro, as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive 

adjudicar o objeto deste Pregão, exceto quando houver recurso. 

15.2. À Autoridade Competente do Coren-BA cabem: 

15.3. Adjudicar o objeto deste Pregão ao Licitante vencedor se houver a interposição de recurso; 

15.4.  Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 
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15.5.  Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 

ato escrito e fundamentado; 

15.6. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por 
motivo de fato superveniente devidamente comprovado; 

15.7. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 
da documentação. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à Licitante vencedora depois de decididos os recursos, 

quando houver, sujeito o certame à homologação pela Autoridade Competente deste Conselho; 

16.2.  A adjudicação será realizada por lote; 

16.3. Após a homologação do resultado deste Pregão, a Licitante declarada vencedora deverá enviar 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação e sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital, a seguinte documentação exigida para assinatura da Ata: 

16.4. Documentos citados nos itens 12 e 13 deste Edital, caso ainda restem pendências a cumprir; 

16.5. Cópias autenticadas, ou apresentar cópias simples e originais para autenticação por servidor do 
Coren-BA, da seguinte documentação: 

16.6. Documentos relativos à representação legal (procurações e substabelecimentos, caso o ato 
constitutivo não supra); 

16.7. Documentos pessoais (RG e CPF, ou outro que contenham os referidos dados) do representante 
legal responsável pela assinatura da Proposta e da Ata de Registro de Preços. 

 

17. CONTRATAÇÃO 

17.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no 

prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

17.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as 

condições de habilitação; 

17.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 

o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na 
legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem 

de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo 

à contratação; 

17.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário com poderes expressos; 

17.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato; 
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17.6. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 

contratantes. 

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados mensalmente, de acordo com o 

cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não 

haja pendência a ser regularizada pelo contratado; 

18.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 

apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
contratada. 

19. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis 

20. FORMA DE FORNECIMENTO 

20.1. A forma de fornecimento do presente contrato será em conformidade com as exigidas no Termo 

de Referência deste Edital. 

 

21. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

21.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e recebimento do objeto, competindo 
ao servidor ou comissão designados, primordialmente: 

21.1.1. anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

21.1.2. transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 

execução, quando for o caso; 

21.1.3. dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e 

avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que 
possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

21.1.4. adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do 
contrato; 

21.1.5. promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

21.1.6. esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 

Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

21.1.7. cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 

financeira de contratos e convênios; 

21.1.8. fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias; 
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21.1.9. ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da  contratada, cuja 

permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, 
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e 

previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha; 

21.1.10. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à 

contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

 

22. PENALIDADES 

22.1. Com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, 

poderá ser sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e ser descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais, estando sujeita a multa de até 15% 

(quinze por cento) do valor estimado para a contratação, a Licitante, a Adjudicatária que: 
22.1.1.  Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta. 

22.1.2.  Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
22.1.3.  Apresentar documentação falsa; 

22.1.4.  Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

22.1.5.  Não mantiver a proposta; 
22.1.6.  Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

22.1.7.  Comportar-se de modo inidôneo; 
22.1.8.  Fizer declaração falsa; 

22.1.9.  Cometer fraude fiscal.  
 

22.2. Consideram-se inidôneos, mas não somente estes, os atos descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei nº 8.666/1993. 
22.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Adjudicatária juntamente com as de advertência, 

suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

22.4.  O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa e cobrado 
judicialmente. 

22.5. As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla 
defesa:  

22.5.1. Da decisão de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 

8.666/1993, observados os prazos ali fixados. 
22.5.2.  Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio 

de comunicação se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não 
tiver sido protocolada. 

 
22.6.  Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da 

conduta, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 
22.7. Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom 

andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista 
na conduta faltosa; 

22.8. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 
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23. RESCISÃO 

23.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93; 

23.2. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 

nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n. º 8.666/93. 

23.3. Nas hipóteses de rescisão, com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n.º8.666/93, não cabe 
à contratada direito a qualquer indenização. 

 

24. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 

24.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, 
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se 

o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas; 

25.2. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o 
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover 

diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde 
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta; 

25.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 

constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento 
ou contrariem a legislação pertinente; 

25.4. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor. 

25.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca 

de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

25.6. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 

I. Declaração Elaboração Independente de Proposta 

II. Modelo de Proposta; 
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame; 

IV. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
V. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências 

de Habilitação; 

VI. Modelo de declaração de modelo de declaração de não enquadramento nas 
vedações da lei complementar n. 123/2006; 

VII. Modelo de Minuta de Contrato; 
 

Salvador, 05 de julho de 2019. 

 
________________________________ 

Elisangela Santana  

Pregoeira 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA – ANEXO I 
 

(Pregão Eletrônico nº016/2019) 

  

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Lote 

____ do Edital do Pregão Eletrônico nº_____/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 

do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico nº_____/2019 do Coren-BA, foi elaborada 

de maneira independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do PE nº______/2019 do Coren-Ba, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PE nº____/2019 do Coren-BA não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 

da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do PE nº____/2019 do Coren-Ba quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do PE nº_____/2019 do Coren-Ba antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PE nº______/2019 do Coren-Ba não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do Coren-BA antes da abertura oficial das propostas; e  

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

__________________, em ___ de ___________________ de ________ 

 

 

____________________________________________________ 

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO – ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO ELETRONICO 

Nº.     /2019 

 
4.1. ANEXO I – Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de 

servidores de rede, storage, NAS, firewall, switches, Wlan, nobreak, ferramenta de 
backup, softwares de informática e televisor, bem como os serviços de instalação, 

configuração e treinamento, conforme as descrições contidas neste termo de 
referência. 

 

RAZÃO SOCIAL: __________________________CNPJ N°. _______________/_____-___  
ENDEREÇO COMPLETO:___________________________________________________ 

TELEFONE:_______________ E-MAIL:__________________________ 
 

 1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 

Referência.  

2. Declaramos, ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros 

que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.  

3. O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

sessão de abertura da licitação.  

 
LOTE 

01 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 
LOTE 

02 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 
LOTE 

03 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 
LOTE 

04 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Rua General Labatut, 273, Barris 

CEP: 40070-100 

Tel: (71) 3277-3100  

www.coren-ba.gov.br 
 

 

 
LOTE 

05 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 
LOTE 

06 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 
LOTE 

07 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 
LOTE 

08 
DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
ITEM 

01 

 ( DO ITEM OFERTADO INCLUINDO 
MARCA, MODELO, FABRICANTE. ) 

 
 
 

  

 
1. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação e, para esse fim, 
fornecemos os seguintes dados:  

Razão Social: ___________________________________CNPJ/MF: ____________________  

Endereço: _______________________________________Tel/Fax: ____________________  
CEP: ____________________ Cidade: _____________________________ UF: _______  

Banco: ______________ Agência: _______________ c/c: _____________ 
 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  

Nome:______________________________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________CEP:_______________ 

Cidade:_______________________ UF:_______ CPF/MF:___________________________ 
Cargo/Função:_________________________ Cart. ldent nº:___________________________  

Expedido por:_____________ Naturalidade:_________________Nacionalidade:__________  

 

Salvador, ____ de _______ de 2019. 

 

________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 
 CNPJ: 

 
 

______________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
 E ASSINATURA 
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MODELO DE PROCURAÇÃO - CREDENCIAL - ANEXO III 
 

 
 

 
 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº.      /2019 

 
 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a) 

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ 

como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de preços, 

formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar 
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  

 
 

Salvador _____de __________________ de 2019. 

 

 
 

______________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
 

 

 
_____________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
 E ASSINATURA 
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MODELO DE DECLARAÇÃO – PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR – 
ANEXO IV 

 
 

 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº.      /2019 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
 

Declaramos para os fins de habilitação no Pregão Presencial nº ......../......., nos termos do art. 27, 
inciso V, da Lei nº 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita 

obediência ao princípio constitucional do art. 7º, inciso XXXIII, observando a proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. Declaramos ainda, estar 

plenamente cientes de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou 
desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízos da rescisão unilateral do contrato 

administrativo respectivo. 

 

Salvador _____de __________________ de 2019. 

 

 
 

_________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 
 CNPJ: 

 
 

 

_____________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E 
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO – ANEXO V 

 
 

 
 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº.      /2019 

 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

                                  Declaramos sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento e 
preenchemos todos os requisitos para atendimento às exigências de habilitação do certame acima 

identificado, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas, conforme legislação pertinente. 
 

 

 

Salvador _____de __________ de 2019. 

 

 

 
__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 
 CNPJ: 

 

 
 

________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO 
ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N. 

123/2006 – ANEXO VI 
 

 

 
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº.      /2019 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 

 

____________________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n. ____________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

_______________________________________________, portador(a) do CPF n. 
_____________________ e da Carteira de Identidade n. _______________________________, 

DECLARA, para fins de obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, não estar incurso em 
nenhuma das vedações do § 4°, do artigo 3° da referida Lei. 

 

 
 

Salvador, __________ de ______________ de 2019. 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 
 CNPJ: 

 

 
________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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MINUTA DE CONTRATO – ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE SERVIDORES, 
EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO COREN-BA. 

 

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – COREN-BA, CNPJ 

nº15.679.277/0001-60, entidade fiscalizadora do exercício profissional ex 
vi da Lei n. 5.905∕73, com sede na Rua General Labatut, 273, Barris, 

Salvador-BA, CEP. 40.070-110, representado, neste ato, por sua 
Presidente Dra. Maria Inez Morais Alves de Farias, brasileira, enfermeira, 

portadora da carteira do COREN-BA n.25071-IR, CPF nº162.734.005-04, 
doravante, denominada, CONTRATANTE e a Empresa 

______________________________________, CNPJ nº 
______________, situada _________________________________, neste 

ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, 

pela (O) Sra (o). _______________________, portador do documento de 
Identidade nº. ______________ e CPF nº. 

_________________________, aqui denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente instrumento para Contratação de 

empresa(s) especializada(s) no fornecimento de servidores de 

rede, storage, NAS, firewall, switches, Wlan, nobreak, ferramenta 
de backup, softwares de informática e televisor, bem como os 

serviços de instalação, configuração e treinamento, conforme as 
descrições contidas neste termo de referência, autorizado pelo 

despacho constante do processo administrativo nº 111/2019, PE nº 
016/2019, que se regerá pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 

17.07.2002, subsidiariamente pela Lei Federal 123/06 e pela Legislação 

Pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os 
princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições 

seguintes: 

 
I - CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

   Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa(s) especializada(s) no 
fornecimento de servidores de rede, storage, NAS, firewall, switches, Wlan, nobreak, 

ferramenta de backup, softwares de informática e televisor, bem como os serviços de 
instalação, configuração e treinamento, conforme as descrições contidas neste termo de 

referência, conforme Solicitação do Processo nº.111/2019 para atender as necessidades do COREN-

BA. 
 

§ 1º. – O fornecimento dos bens e equipamentos será de acordo com as necessidades do COREN-BA. 
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II – CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.2. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da 

Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
 

6.2.2.1.2.44.90.52.004 – Equipamentos De Informática. 
6.2.2.1.2.44.90.52.011 – Aquisição/Desenvolvimento de Software. 

6.2.2.1.2.44.90.52.003 – Máquinas E Equipamentos. 

 
III – CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
3.1. O valor global deste contrato para o Lote 01 é de R$ _____ (________________). 

3.2.      O valor global deste contrato para o Lote 02 é de R$ _____ (________________). 

3.3.     O valor global deste contrato para o Lote 03 é de R$ _____ (________________). 
3.4.     O valor global deste contrato para o Lote 04 é de R$ _____ (________________). 

3.5.     O valor global deste contrato para o Lote 05 é de R$ _____ (________________). 
3.6.     O valor global deste contrato para o Lote 06 é de R$ _____ (________________). 

3.7.     O valor global deste contrato para o Lote 07 é de R$ _____ (________________). 
3.8.    O valor global deste contrato para o Lote 08 é de R$ _____ (________________). 

 

§ 1º. Os pagamentos devidos à Contratada, de acordo com o cumprimento do objeto contratual, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 
 

§ 2º.  Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será 

devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo 
não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

 
§ 3º.  Na formulação da proposta de preço da contratada já estão inclusas todas as despesas com 

transportes, seguros e custos relacionados com integral cumprimento do objeto, especialmente os de 

natureza tributária, trabalhista e previdenciária, ficando esclarecido, que a Administração não admitirá 
qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços ofertados. 

 
IV – CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 

 
4.1. O prazo deste instrumento será de _____ (_______________) meses, tendo seu termo inicial 

em __/__/__ e seu termo final em __/__/__. 

 
4.2. O prazo para a execução do contrato, a ser celebrado, será imediato, a contar da data da 

assinatura, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, inciso II, da Lei 8.666, 
existindo ainda saldo orçamentário. 

 

4.3 Os contratos regidos pela Lei 8.666/93 poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65. 

 

V – CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1 Entrega dos Bens/equipamentos adjudicados ao servidor responsável da contratante que verificará 

o integral cumprimento do objeto deste Contrato; 
 

5.2 Realizar o objeto deste contrato em consonância com o descrito no anexo I deste contrato. 
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5.1 entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados, nos locais determinados pelo Setor 
competente; 

 
5.2 manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

5.3 apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
VI – CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. Designar um servidor deste COREN para acompanhar o cumprimento do objeto deste 
contrato; 

6.2. Responsabiliza-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da adequação do 
produto fornecido em conformidade com o descrito no anexo I deste contrato; 

6.3. efetuar o pagamento ajustado; 

6.4. dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato; 

6.5. receber o objeto nos termos do artigo 73, inciso II, e artigo 76 da Lei no 8.666/93; 

6.6. providenciar ambiente adequado para armazenamento do objeto do Contrato; 

 
VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 
7.1 § 1º.  O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará 

o contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e 
legislação pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

 

7.2 § 2º.  A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com o COREN - BA e multa de acordo com a gravidade da 

infração, a saber: 
I) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 

negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convocação; 

 
II) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 

do fornecimento ou serviço não realizado; 

 
III) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 
 

7.3 § 3º.  O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com 
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

 

7.4 § 4º.  As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 
 

VIII – CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
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8.1. O acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pelo servidor deste 

COREN – BA, designado por Portaria. 
8.2. O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da conformidade do 

objeto deste contrato com o especificado no anexo I deste Contrato. 
8.3. Após verificar que o objeto deste contrato foi executado em conformidade com o especificado no 

Anexo Único deste contrato, o Servidor Responsável atestará o recebimento definitivo; 
 

IX – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 
9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 

contratuais previstas na lei nº 8.666/93. 
§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei 8.666/93 

§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 

 
X – CLÁUSULA DÉCIMA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 

 
10.1. Os Equipamentos e bens deverão ser entregues na Sede do COREN-BA; 

10.2. Os Preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 60 (sessenta) dias. 

 
XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

contrato.  
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.  
 

 

Salvador-BA,    de    de 2019. 
 

_____________________________________ 
CONTRATANTE 

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia 
Maria Inez Morais Alves de Farias  

Presidente 

 
 

___________________________________ 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
 

____________________________________ 
NOME: 

CPF: 
 

________________________________________________ 

NOME: 
CPF: 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 

 

 
1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de servidores de 

rede, storage, NAS, firewall, switches, Wlan, nobreak, ferramenta de backup, 

softwares de informática e televisor, bem como os serviços de instalação, 

configuração e treinamento, conforme as descrições contidas neste termo de 

referência. 

1.2. Faz parte do Anexo Único deste Contrato, o Termo de Referência desta Licitação. 

 


