SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO
____________________________________________________________
CONCORRÊNCIA Nº 10/2017
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º
03.789.474/0001-52, e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento
Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, ambos com sede à Avenida Dr. Carlos
Rodrigues da Cruz, s/n, Casa da Indústria, Edifício Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081015, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria SUCORP n.º 015/2016
de 16 de dezembro de 2016, torna público que na data, hora e local abaixo especificados, fará realizar
Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas
de preços alusivas à CONCORRÊNCIA Nº 10/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regendo-se o
processo seletivo pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI e pelas disposições deste Edital
e seus Anexos.
ABERTURA:
DATA: 11/01/2018
HORA: 9 horas (horário local de Aracaju/SE)
LOCAL:
Sede do SESI/SENAI-DR/SE, localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Casa da Indústria, Centro
Administrativo Albano Franco, s/n, – Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015.
Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o
primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário.
CONTATO:
Comissão Permanente de Licitação
E-mail: cpl@fies.org.br
OBSERVAÇÃO:
Será de inteira responsabilidade do licitante manter-se atualizado sobre as alterações realizadas no
edital, através de Erratas e/ou Comunicados, divulgados em jornal e também no site www.se.senai.br,
link LICITAÇÕES.
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1 - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento convocatório tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
equipamentos e softwares de informática, como também renovações de garantia e licenciamento,
objetivando a melhoria de infraestrutura de TI nas Unidades do SESI/SENAI-DR/SE, conforme
especificações dispostas nos Anexos I e II deste edital.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas que atuem no ramo pertinente ao objeto
licitado, desde que satisfaçam todas as condições estabelecidas no presente Edital.
2.2. O (A) Licitante poderá acompanhar todos os atos públicos da licitação e neles se manifestar, solicitando ou
prestando esclarecimentos, requerendo o registro do que julgue conveniente na Ata da Sessão, bem como
apresentando as impugnações e interpondo os recursos previstos em lei:
a) Através de seu representante legal, que deverá apresentar o contrato social, estatuto ou eventual
alteração, comprovando essa qualidade; ou,
b) Por intermédio de Procurador ou Preposto, cujos poderes para a prática dos atos mencionados no caput
deverão constar de instrumento próprio, público ou particular, neste último caso com firma reconhecida em
cartório.
2.2.1. A ausência de representante legal, de procurador ou de preposto devidamente credenciado pela
Licitante não ocasionará a sua inabilitação, mas impedirá a sua manifestação durante as Sessões realizadas,
tomando-se como válidas as deliberações adotadas pelos demais representantes credenciados, em relação
aos atos em que lhe seja facultado opinar.
2.3. Será vedada a participação de empresas que:
2.3.1. Sejam declaradas inidôneas ou estejam inadimplentes com obrigações perante as entidades da FIES –
Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (IEL, SENAI, SESI);
2.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com as entidades da FIES (IEL, SENAI, SESI);
2.3.3. Estejam inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis e/ou Relação de Inidôneos do TCU;
2.3.4. Apresentem-se associadas ou em consórcio.
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2.4. Caso os representantes das empresas não tenham condições de se apresentar pessoalmente na
entrega dos envelopes, estes poderão ser encaminhados, via postal, até a data e hora prevista no
preâmbulo deste edital.
3 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues no local, dia e hora determinados no preâmbulo
deste Edital, em 02 (dois) envelopes distintamente identificados com as letras “A” e “B”, separados e lacrados,
contendo na face externa os seguintes e respectivos textos:
Envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE
AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 10/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)
Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇO:
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE
AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 10/2017
PROPOSTA COMERCIAL: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)
4 - DA HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE “A”)
4.1. A Documentação que deverá estar contida no Envelope “A”, destinada a comprovar que o (a) proponente
está habilitado (a) para participar da Licitação, consistirá de:
4.1.1. Atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor e todas as alterações, ou consolidado, em se
tratando de sociedades comerciais, devidamente registrados perante o órgão competente, onde deverá estar
contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza do objeto desta
Licitação. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores;
4.1.2. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;
4.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da
respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal;
4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;
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4.1.5. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa
Econômica Federal;
4.1.6. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da
pessoa jurídica;
4.1.7. Cópia de Carteira de Identidade e CPF, autenticadas, de pelo menos um dos sócios da empresa
licitante, ou documento oficial com foto. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de
seus atuais administradores.
Parágrafo único - É obrigação da(s) licitante(s) vencedora(s) manter(em), durante a vigência do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta
Licitação.
4.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissão.
4.3. A CREDENCIAL de que trata o subitem 2.2 será entregue à Comissão Permanente de Licitação FORA do
envelope da HABILITAÇÃO, a qual indicará a pessoa a ser credenciada por instrumento público ou particular
de procuração, acompanhada da respectiva carteira de identidade ou documento oficial com foto, com plenos
poderes para deliberações.
4.4. Quando a empresa licitante for representada pelo próprio Sócio Administrador, este deverá apresentar a
CREDENCIAL constituída de cópia do Contrato Social e Carteira de Identidade ou documento oficial com
foto.
4.5. A critério da Comissão de Licitação poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como ser efetuadas
diligências, visando confirmar a veracidade das informações e documentos apresentados, bem como a
capacidade técnica, gerencial e administrativa da empresa licitante para execução ou fornecimento do objeto
do certame.
4.5.1. Em qualquer situação a CPL poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos a pessoas externas, a fim
de possibilitar um melhor julgamento dos documentos e propostas apresentadas.
4.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas, sendo aceitos,
também, aqueles emitidos exclusivamente pela internet. No caso em que os documentos não estejam
autenticados, deverão ser apresentados os originais para conferência, no momento do certame. Não será
levado em consideração qualquer documento remetido por telex, fax ou e-mail que se destine à participação
neste certame.
4.7. Os documentos de habilitação serão, no ato, rubricados em todas as folhas e anexos, pela Comissão de
Licitação e pelos presentes.

SENAI
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

Departamento Regional
de
Sergipe

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Tel.: (079) 3226-7400 – Aracaju – Sergipe – CEP 49080-190 – http://www.se.senai.br

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

5 - DAS PROPOSTAS (ENVELOPES “B”)
5.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado, onde conste a denominação social da
licitante, o número de inscrição no CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail e dados bancários.
Serão elaboradas no idioma pátrio, com especificações de preço em moeda corrente do país, em uma via, sem
rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais,
pelo representante legal ou procurador do licitante, sob pena de desclassificação a critério da Comissão de
Licitação.
5.1.1. A cotação de preço da proposta deve ser elaborada utilizando a tabela disposta no Anexo I deste edital;
5.1.2. Deverão ser informadas as marcas dos produtos cotados na proposta de preço, sob pena de
desclassificação.
5.1.3. No preço deverão estar incluídas todas as despesas, tais como, salários, encargos sociais, impostos,
taxas, transporte e todas as outras necessárias ao cumprimento do objeto licitado.
5.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
fixada para o recebimento das mesmas.
5.3. A proposta deverá conter o prazo de fornecimento que será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de assinatura dos respectivos contratos.
5.4. Não serão levadas em consideração as propostas formuladas em desacordo com as exigências deste
Instrumento Convocatório.
5.5. Deverá ser apresentado dentro do Envelope “B”, no dia e hora da abertura do certame,
juntamente com a Proposta de Preço, sob pena de desclassificação:
5.5.1. DECLARAÇÃO, assinada por seu representante legal, em que a licitante se obriga a realizar o
fornecimento definido no Edital e de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento.
5.5.2. No mínimo 1 (um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em seu nome, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a mesma tenha executado fornecimento compatível
com o objeto desse edital.
5.5.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS (Prospecto ou Folder) dos itens cotados, com indicação de modelo e
marca/fabricante.
5.5.3.1. Nos documentos técnicos os itens deverão ser identificados de acordo com as respectivas
numerações que constam no Anexo I.
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5.6. As propostas serão, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos
presentes.
6 - DA HABILITAÇÃO - JULGAMENTO
6.1. No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, reunir-se-á a CPL para proceder à sessão de
instalação e recepção dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTA COMERCIAL, assim como, se for o
caso, de seu respectivo julgamento.
6.2. No horário aprazado, o Presidente da CPL declarará instalada a sessão de recepção dos envelopes A –
HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA COMERCIAL desta licitação, fazendo registrar em ata os nomes das
empresas que se fizerem presentes.
6.3. Os portadores dos envelopes ou representantes das Empresas (um por empresa) serão convidados para
apresentar os respectivos instrumentos de credenciamento.
6.3.1. A Carta de Preposição ou Procuração que não venha a ser acolhida pela Comissão será devolvida ao
portador e a empresa LICITANTE participará do Certame sem representação legal.
6.4. Após o credenciamento das LICITANTES, a CPL receberá os correspondentes envelopes: HABILITAÇÃO
e PROPOSTA COMERCIAL.
6.5. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura da proposta de preços, Envelope ”B”,
conforme disposto no Artigo 16 do Regulamento de Licitações do SESI/SENAI.
6.6. Será classificado no certame o licitante que atender as exigências de apresentação da proposta de preço
e apresentar o menor preço por item. Os demais licitantes, que atenderem as exigências de apresentação da
proposta de preços, serão classificados em ordem crescente de preço apresentado.
6.7. Não serão consideradas as propostas que contenham rasuras, borrões ou emendas sendo, também,
desconsideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer disposição deste
edital, assim como aquelas propostas manifestamente inexequíveis.
6.8. Não se admitirá PROPOSTA que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento,
nem preço ou vantagem baseada nas PROPOSTAS dos demais LICITANTES. Ocorrendo estas hipóteses,
serão as PROPOSTAS desclassificadas.
6.9. Após a classificação das propostas de preços, e após julgados eventuais questionamentos interpostos, a
Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope “A” – Documento de Habilitação - exclusivamente do
licitante classificado como primeiro colocado.
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6.10. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais questionamentos,
proceder-se-á a abertura do envelope de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
obedecendo ao procedimento previsto no artigo 16, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e
Contratos do SESI/SENAI, para que o seguinte classificado, que preencha as condições de habilitação, seja
declarado licitante vencedor, nas condições de sua proposta.
6.11. As decisões referentes à habilitação, aos julgamentos e aos questionamentos serão comunicadas
diretamente aos licitantes e lavrada em ata, se presente seus prepostos no ato em que for adotada a decisão,
ou por publicação numa das formas previstas no parágrafo primeiro do artigo 5º do Regulamento de Licitações
e Contratos do SESI/SENAI, ou ainda por outro meio formal.
6.12. A proposta, uma vez apresentada, após sua abertura, vincula o licitante aos termos do presente edital e
das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.
6.13. Evidenciando-se que o preço unitário e o preço total indicados na PROPOSTA COMERCIAL não
correspondem entre si, apenas o preço unitário será considerado pela CPL como válido, e o total será
retificado, de forma a conferir com aquele.
6.13.1. Havendo divergência evidenciada entre o quantitativo do item da proposta e do edital, a Comissão
poderá corrigi-lo sendo o valor total retificado.
6.14. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS, com referência ao menor preço
por item, para efeito de desempate dentre elas, haverá sorteio a ser realizado na presença dos licitantes que,
uma vez convocados, comparecerem ao ato.
6.15. A CPL somente procederá à adjudicação desta Licitação após o transcurso do prazo recursal ou na
hipótese de ocorrência de desistência expressa de todas as LICITANTES em promover recursos do julgamento
das PROPOSTAS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7 - DOS RECURSOS
7.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação - CPL cabem recursos por escrito à Comissão de
Licitação do SESI/SENAI-DR/SE, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 22 do Regulamento
de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.
7.2. Os recursos interpostos contra as decisões referentes à habilitação ou à inabilitação de licitantes, bem
como aqueles pertinentes ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo.
7.3. Interposto(s) o(s) recurso(s), o fato será comunicado às demais proponentes para, se quiserem, impugnálo(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.
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7.4. Qualquer impugnação ou esclarecimento a este instrumento só poderá ser feita em até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura do certame.
7.5. É defeso a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de recursos
meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis.
7.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos via e-mail, como também aqueles fora do prazo
legal.
7.7. A Comissão Permanente de Licitação disponibilizará aos interessados, desde a data de início do prazo
para interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo de licitação no local indicado neste Edital,
em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07 às 11 horas e das 13 às 15 horas.
7.8. Os recursos deverão ser:
7.8.1. Impressos em papel timbrado e devidamente fundamentados;
7.8.2. Assinados pelo representante da licitante, ou procurador habilitado;
7.8.3. Protocolados na Sede do SESI/SENAI-DR/SE, instalado na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, s/n,
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE.
7.9. Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia de começo e incluir-se-á o do vencimento. Porém,
caso o início ou término do prazo venha cair em dia de sábado, domingo ou feriado ou ainda em dia sem
expediente no SESI/SENAI-DR/SE, o início ou o fim ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.
7.10. A apresentação da proposta, sem que haja prévia impugnação aos termos do edital, implicará
automaticamente na aceitação plena das condições nele estipuladas, bem como dos preceitos contidos no
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.
8 - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO
8.1. Homologada esta Licitação, o seu objeto poderá ser contratado com a Adjudicada.
8.2. Em caso de contratação, a LICITANTE, adjudicatária, depois de convocada pelo SESI/SENAI-DR/SE, terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, desde que atendidas todas as exigências do Edital,
inclusive mantendo seus documentos de habilitação vigentes, conforme itens 4.1.3 a 4.1.6.
8.2.1. No caso de descumprimento do prazo estabelecido para a assinatura do instrumento, como também a
não apresentação da regularidade de habilitação, será facultado ao SESI/SENAI-DR/SE revogar esta licitação
ou convidar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados.
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8.3. Caso a adjudicatária, uma vez convocada a assinar o Termo de Contrato, vier a desistir de celebrar o
Instrumento, ser-lhe-á atribuída a penalidade de suspensão temporária de licitar com o SESI/SENAI-DR/SE
pelo período de até 2 (dois) anos consecutivos, respeitado o direito de recurso com efeito devolutivo.
8.4. A LICITANTE que vier a ser Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que, a critério do SESI/SENAI-DR/SE, se façam necessários nos serviços objeto
desta licitação, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.
9 – DO FORNECIMENTO, DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. Os materiais cotados neste edital deverão ser entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, no endereço indicado abaixo, respeitando os dias e
horários estabelecidos:


GCTI – GERÊNCIA COMPARTILHADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE.
Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h.

9.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto desta licitação
são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte,
armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.
9.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato.
9.2. Caberá a Contratada disponibilizar 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de
todo e qualquer documento, inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os
fins de direito, após serem encaminhados pela Contratante.
9.3. Os materiais deverão atender rigorosamente às especificações constantes nos Anexos I e II. Se a licitante
entregar materiais a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SESI/SENAI-DR/SE os recusará e os
colocará à disposição da contratada para substituição.
9.4. Os materiais mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela
contratada, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no
decorrer de sua utilização.
9.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos materiais após o vencimento do
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis,
assim reconhecidos por parte do SESI/SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela
contratada, através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI/SENAI-DR/SE, na área de Gestão de
Contratos, antes do vencimento do prazo de entrega.
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9.6. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo
SESI/SENAI-DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
Contrato.
9.7. A Contratada deverá emitir 1 (uma) Nota Fiscal para cada Pedido de Compra emitido pelo SESI/SENAIDR/SE e entregá-la no ato da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido no Item 9.1 deste
instrumento.
9.7.1. Caso o prazo para entrega dos materiais esteja compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) e o último dia
do mesmo mês, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês
subsequente, já que não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período.
9.7.2. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos materiais, devidamente autorizado pela Direção
Regional do SESI/SENAI-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada.
9.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução
dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente.
9.9. A solicitação de pagamento da Contratada ficará subordinada ainda a apresentação das Notas Fiscais
acompanhadas de relatório, contendo a descrição do material entregue, quantidade, preços unitários e toda a
documentação atualizada apresentada do item 4.1.3 ao item 4.1.6 deste edital.
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a
data do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas.
9.11. O SESI/SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar
a existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado.
9.12. O SESI/SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e
indenizações devidas pela Contratada nos termos deste edital.
9.13. Não haverá possibilidade de reajuste de preço durante a vigência do contrato.
10 - DO TERMO CONTRATUAL
10.1. As obrigações decorrentes da adjudicação do objeto licitado serão instrumentalizadas através de
Contratos de Fornecimento, firmados com o SESI-DR/SE e com o SENAI-DR/SE, conforme minutas
apresentadas nos Anexos III e IV deste edital.
10.2. As obrigações decorrentes desta Licitação, as cláusulas e condições definidas no presente Edital serão
consideradas como parte integrante do Contrato, obrigando-se o licitante pela sua integral observância até que
se finde a relação jurídica celebrada.
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10.3. O pagamento efetuado à contratada não a isentará de suas obrigações e responsabilidades vinculadas
aos serviços executados, especialmente aquela relacionada com a qualidade dos mesmos.
11 - DAS SANÇÕES E DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no item 8.2,
acarretará a critério da Administração do SESI/SENAI-DR/SE, a cominação de multa de 0,3% (zero vírgula três
por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor homologado independentemente da aplicação de
outras sanções legais. A partir do trigésimo primeiro dia será considerado inexecução total do contrato.
11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Pedido de Compra, o SESI/SENAI-DR/SE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções:
I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante,
sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI/SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as
providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade
considerada grave ou após a 2ª advertência por escrito;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do
SESI/SENAI (FIES e IEL) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:
a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;
b) Se a adjudicatária apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitação;
c) Se a adjudicatária se recusar a assinar o contrato, deixando expirar o prazo para tanto estabelecido neste
Edital.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI/SENAI (FIES e IEL),
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o
a autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:
a) quando a adjudicatária tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;
b) quando a adjudicatária demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as
entidades do SESI/SENAI em virtude de atos ilícitos praticados;
c) quando a adjudicatária praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.
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11.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada
a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
11.4. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do SESI/SENAIDR/SE, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
11.5. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas importará em rescisão por
culpa da Contratada.
11.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
11.7. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
11.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI/SENAI-DR/SE, a seu exclusivo
critério, realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde
que estes concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor.
11.9. Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, representação ou pedido de reconsideração, nos termos
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.
12 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes da contratação originada desta licitação serão custeadas com os recursos
consignados na seguinte classificação orçamentária:
SESI-DR/SE
PROJETO Nº 01/2017 - GCTI
Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030107
Conta Orçamentária: 3.2010103008 / 3.1010699002 / 3.1010628002
SENAI-DR/SE
PROJETO Nº 01/2017 - GCTI
Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030106
Conta Orçamentária: 32010103006
PROJETO Nº 02/2017 - GCTI
Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030107
Conta Orçamentária: 32010103006 / 31010699002 / 31010628002
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13 - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
13.1. Os licitantes deverão cumprir, durante a vigência do contrato oriundo desta licitação, o disposto na
legislação aplicável ao combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição
de aprendiz), assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado
do contrato com a sustação imediata de qualquer desembolso.
14 - DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
14.1. Fica reservado à Direção Regional do SESI/SENAI-DR/SE o direito de alterar as quantidades, anular,
homologar total ou parcialmente esta licitação.
14.2. A revogação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, e induz a nulidade do contrato.
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Existindo qualquer alteração no Edital, durante a vigência do prazo correspondente, reabrir-se-á a sua
contagem, usando-se para divulgação os meios utilizados no início, salvo quando inquestionavelmente a
alteração não afetar a formulação da proposta.
15.2. A Comissão Permanente de Licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos através de fax ou email, enviando cópia da consulta e da resposta a todos os interessados que tenham retirado o Edital.
15.2.1. A Comissão de Licitação poderá expedir e encaminhar todo e qualquer comunicado relacionado ao
processo licitatório, de interesse das Licitantes, através de e-mail, carta, ou ainda, publicação em veículo da
imprensa local, sendo considerada válida tal comunicação, inclusive, para efeito de contagem de prazos de
impugnação ou oferta de recursos previstos no Regulamento de Licitações Contratos do SESI/SENAI.
15.2.2. Para efetuar os comunicados previstos no subitem anterior, a Comissão de Licitação observará os
endereços, telefones e demais dados informados pela Licitante, não se responsabilizando pelo extravio da
informação em razão de equivoco nas informações prestadas ou de modificação intercorrente quando não
tenha sido devidamente comunicada por escrito.
15.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação,
ouvindo em qualquer hipótese o Senhor Diretor Regional, em conformidade com o Regulamento de Licitações
e Contratos do SESI/SENAI.
15.4. Não havendo expediente no SESI/SENAI-DR/SE na data designada para o recebimento dos envelopes,
os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.
15.5. A Comissão não se responsabilizará e não levará em consideração envelopes entregues fora do horário
previsto no preâmbulo deste Edital, nem pelo extravio de documentos ou propostas que não tenham sido
entregues pessoalmente.
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15.6. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.7. Faz parte deste instrumento convocatório:
a)
b)
c)
d)

ANEXO I – TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA (cotação de preço)
ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SESI-DR/SE
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SENAI-DR/SE

Aracaju - SE, 20 de dezembro de 2017.

_______________________________________
ANTÔNIO CABRAL NETO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Instituído pela Portaria n.º 015/2016 SUCORP
de 16 de dezembro de 2016.

_______________________________________
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE BERGAMINI
Diretor Regional do SENAI-DR/SE
Instituído pela Portaria n.º 10/2008 CNI
de 10 de dezembro de 2008
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_______________________________________
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA
Diretor Regional do SESI-DR/SE
Termo de Posse da Diretoria FIES
de 09 de maio de 2015
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ANEXO I
TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA
ITEM

QUANT.

Microcomputador Gabinete Mini
Microcomputador Montado Gabinete Padrão
Estabilizador Monovolt 500 VA
Datashow - Projetor Multimídia
Servidor Tipo Torre
Renovação de garantia equipamentos de rede sem fio
Renovação de garantia Controladora Tipo 1 (SENAI)

UN
UN
UN
UN
UN

34
15
45
19
2

UN

1

Renovação de garantia Controladora Tipo 1 (SESI)

UN

1

Renovação de garantia Access Point Indoor (SENAI)

UN

1

6.2

Renovação de garantia Access Point Outdoor (SENAI)

UN

1

7
8
8.1

Renovação de garantia Access Point Indoor (SESI)
UN
1
Licença Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
UN
4
Renovação de Garantia e Suporte HPE Foundation Care NBD Service – Vigência de 1 ano - MSL4048
HP MSL4048 1 LTO-4 Ultrium 1840 FC TP Lib (SENAI)
UN
1

8.2

HP MSL Redundant Power Suply Kit (SESI)

6.1

MARCA

VALOR
UNIT. (R$)

UNID.

1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

11.1 Unidade Hiperconvergente - Cluster Base

UN

1

11.2 Serviço de Instalação e Implementação da Solução

UN

1

9
9.1
9.2

Renovação de Suporte VmWare
Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard
for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year (SENAI)
Production Support/Subscription VMware vSphere 6Enterprise Plus
for 1 processor for 1 year (SESI)

10

Renovação licenciamento de equipamentos de Segurança
UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet
10.1
IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services) (SENAI)
UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet
10.2
IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services) (SESI)
11 Solução de Hiperconvergência

OBSERVAÇÕES:
1. Os preços da tabela acima devem ser apresentados em Reais (R$);
2. O valor doa itens 6, 8, 9, 10 e 11 será o somatório dos seus respectivos subitens.
LEGENDA:
UN - unidade
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VALOR
TOTAL (R$)

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
REQUISITO GERAL PARA TODOS OS ITENS:
Na proposta comercial o fornecedor deve incluir a Marca e o Modelo do equipamento, material e software cotado, incluindo
documentos técnicos (prospecto do equipamento/peças e/ou folder e/ou manual e/ou especificações no site do fabricante, etc.), que
comprovem as especificações exigidas pelo Sistema FIES. A não apresentação da documentação exigida implicará na
desclassificação da Empresa.
ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:
Objetivando facilitar a análise técnica dos equipamentos, toda a Documentação exigida para os Itens deverá ser apresentada POR
ITEM, onde todos os documentos referentes a cada Item devem ser apresentados juntos, com a devida identificação.
(Documentação, catálogos, declarações, atestados, especificações, etc.).
PRAZOS DE ENTREGA DE TODOS OS ITENS:
O prazo de entrega padrão para os todos os Itens deste Edital é de até 60 dias corridos, após a assinatura do contrato.
ITEM 01
Microcomputador Gabinete Mini
Quantidade: 34 (Trinta e quatro)
SENAI (34)
PROCESSADOR
1. O processador ofertado deverá atingir o índice de, no mínimo, 5.165 pontos para o desempenho, tendo como referência a base
de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
2. O mesmo deverá possuir ainda pelo menos possuir 02 (dois) núcleos e 4 (quatro) Threads.
MEMÓRIA PRINCIPAL:
3. Dotada com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz;
4. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) GB de memória instalada;
5. Deverá possuir suporte à tecnologia Dual Channel;
6. Possuir no mínimo 02 (dois), bancos de memória
7. Deverá suportar pelo menos 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória.
BIOS
8. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright, o
fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto
adquirido;
9. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento;
10. Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;
11. Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil.
a.

BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1
(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O
fabricante deve possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria “Promoters”.

12. Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e
Dispositivo de Armazenamento (HDD ou SSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;
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13. Possui ferramenta que realiza a formatação definitiva de HDDs ou SSDs conectados ao equipamento.
PLACA-MÃE
14. É de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada.
15. Deverá possuir no mínimo 02 slots PCI Express mini card slot ou M.2;
16. Possuir 06 (seis) portas USB, sendo pelo menos 04 (quatro) portas USB 3.0 ou 3.1 externas nativas, não sendo utilizado hubs,
placas ou adaptadores;
17. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia;
18. A placa mãe possui número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de
comandos DMI 2.0;
19. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado;
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
20. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;
21. Deverá ser fornecido com uma unidade de disco do tipo SSD com capacidade mínima de 128GB;
CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET
22. Suporta os protocolos WOL e PXE;
23. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede;
24. Capacidade de operar no modo Full-duplex;
25. Suporte ao protocolo SNMP;
26. Conector RJ-45 fêmea.
CONTROLADORA DE VÍDEO
27. Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente;
28. Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz;
29. Possuir dois conectores de vídeo no padrão DisplayPort e o outro HDMI;
30. Suporte a Direct3D 2015;
31. Suporte a 03 monitores simultaneamente.
CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION:
32. Integrada à placa mãe;
33. Conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo;
34. Alto-falante integrado ao chassi/placa mãe.
GABINETE
35. Gabinete tipo mini desktop (reduzido), com volume máximo de 1.2L; permite a abertura do equipamento e a troca dos
componentes “disco rígido” e “memórias” sem a utilização de ferramentas (tool less);
36. Deverá incluir suporte para que seja possível a colocação do gabinete atrás do monitor de maneira suspensa, sendo preso pelo
próprio suporte. Deverá atender ainda as características abaixo:
a.

O suporte deverá permitir regulagem de: rotação, inclinação e altura do monitor;

b.

Deverá incluir um compartimento para a devida acomodação dos cabos;

c.

O suporte deverá suportar cabos de travamento do tipo Kensington ou semelhante;

d.

Deverá ser totalmente compatível com o gabinete e monitor ofertado;
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e.

Deverá ser da mesma marca do gabinete ofertado ou em regime de OEM.

37. Deve possuir 1(uma) baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas;
38. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65W com eficiência mínima de 87%;
39. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento.
40. Possui sensor de intrusão;
41. No gabinete do equipamento, deverá ser aplicado logo oficial do FIES/SESI/SENAI/IEL, com área de impressão mínima de
3,00 x 2,72 cm, através de sistema de gravação direta como aplicação em Laser, não sendo admitido o uso de adesivagem ou
adaptações semelhantes.
MONITOR
42. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime de OEM.
43. Tela 100% plana de LED e dimensões mínimas de 19.5” Polegadas;
44. O monitor deverá possuir ajuste, permitindo a rotação do mesmo para visualização vertical e horizontal, além de permitir
ajustes de inclinação e regulagem de altura.
45. Resolução de no mínimo 1440 x 900 a uma frequência horizontal de 60Hz;
46. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com conector HDMI ou VGA e um Conector Display Port (DP);
47. Tempo de resposta máximo de 8ms;
48. Contraste típico mínimo de 1.000:1;
49. Tela anti-reflexiva;
50. Possuir conformidade com Energy Star;
51. Deverá possuir pelo menos 02 (duas) interfaces USB 2.0;
52. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento.
53. Deverá possuir suporte para cabo de aço para fixar o equipamento à mesa com trava tipo Kensington ou similar. O cabo não
deverá ser ofertado.
TECLADO E MOUSE
54. Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows;
55. Mudança de inclinação do teclado;
56. Cabo para conexão ao microcomputador com interface USB;
57. Bloco numérico separado das demais teclas;
58. Deverá incluir teclas de atalho ou dedicadas para as funções: Volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso, avanço;
59. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 1000dpi;
60. O teclado e mouse deverá ser da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido.
61. O equipamento ofertado deverá ser acompanhar mousepad
SISTEMA OPERACIONAL
62. Deverá acompanhar licença do tipo OEM do Windows 10 Professional 64 bits em Português do Brasil;
SOFTWARES
63. O software gerenciará todo o parque de equipamentos ofertados utilizando protocolos ou padrões abertos como WMI (Windows
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Management Informativo) e SNMP (Simple Network Management Protocol);
64. Permite visualização através de consoles de gerenciamento remotas que suporte CIM (Commom Information Management);
65. O software permite a integração e/ou faz parte de suíte de gerenciamentos corporativas enterprise, tais como SCCM,
LandDesk e similares. Em caso de integração, a mesma não será feita através de web services ou customizações, sendo
disponibilizado o aplicativo de integração pelo próprio fabricante.
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS
66. O equipamento ofertado consta no “Windows Catalog” da Microsoft na categoria na mesma versão do Sistema Operacional que
será entregue com o equipamento;
67. O modelo ofertado está em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances);
68. O modelo ofertado possui certificação EPEAT GOLD (comprovado através do link www.EPEAT.net);
69. O fabricante possui sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001;
70. Os equipamentos pertencem à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial;
71. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega;
72. O FABRICANTE ofertado deverá possuir o nome presente na diretiva Distributed Management Task Force (DMTF), na
categoria “Board”.
SUPORTE E GARANTIA
73. O equipamento ofertado deverá possuir suporte para o período mínimo de 36 meses de garantia, on-site, levando em
consideração também o monitor;
74. Deverá possuir atendimento no local: 9 horas por dia, 5 dias por semana;
75. Deverá possuir atendimento remoto: 24 horas por dia, 7 dias por semana;
76. A garantia deverá ser prestada diretamente pelo FABRICANTE ou rede de assistência por ela informada, devendo estar
presente na proposta comercial a declaração do próprio FABRICANTE indicando tal condição;
77. Deverá apresentar declaração do FABRICANTE, informando que a mesma é revenda autorizada.

ITEM 02
Microcomputador Montado Gabinete Padrão
Quantidade: 15 (Quinze)
CETAF-AJU - SENAI - LABORATÓRIO DE HARDWARE (15)
CARACTERISTICAS MÍNIMAS
1. Gabinete, teclado e mouse deverão ter o mesmo padrão de cor e serem do mesmo fabricante (predominantemente Cor preta
e/ou prata e/ou cinza).
2. Acabamento em pintura tipo epóxi, admitindo-se que o painel frontal seja de plástico ou acrílico de alta resistência.
3. Tipo Desktop ou Torre com tecnologia ATX.
4. Com Fonte de Alimentação Interna com potência máxima de 500 Watts e PFC ativo.
5. Seleção de voltagem 220-230/110-115V manual ou automática;
6. O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 e IEC61000.
7. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep).
8. Recurso de shutdown automático em caso de temperatura elevada.
9. Sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete para garantir a
temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes.
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10. Fonte de alimentação com capacidade de suportar todos os periféricos e placas, assim como suportar ligação remota.
11. Toda a conexão para periféricos externos deve ser localizada no painel traseiro do gabinete.
12. Possuir no mínimo conexão de fone de ouvido e microfone na parte frontal.
13. Possuir no mínimo 2 (duas) baias externas de 3 ¹/²”.
14. Possuir no mínimo 1 (uma) baia interna de 3 1/2”.
15. Possuir no mínimo 2 (duas) baias internas de 2¹/²".
16. Processador com dois núcleos (cores) e quatro núcleos virtuais (threads);
17. Memória cache Total mínima de 2Mb;
18. Memória RAM mínimo 4GB padrão SDRAM DDR3 de 1600 MT/s ou superior, distribuída em 1 pentes, deixando 1 slot livre
para futuras expansões.
19. Placa mãe fabricada pelo próprio fabricante do microcomputador ou sob sua especificação para uso exclusivo.
20. Deve disponibilizar 2 (dois) soquetes para memória SDRAM DDR3 de 1600 MT/s ou superior, com possibilidade de
expansão até 8GB, com tecnologia Dual-channel (duplo canal de acesso) para maior desempenho.
21. Deve possuir 1 (uma) controladora de discos rígidos SATA instaladas na própria placa mãe;
22. Deve possuir no mínimo 2 (dois) Slot PCI
23. Deve possuir no mínimo 6 (seis) portas USB 2.0 on-board, não sendo admitida a expansão das portas por placa PCI.
24. Deve possuir 1 (uma) entrada para microfone e 01 (uma) fone de ouvido na parte frontal do gabinete.
25. Deve possuir 02 (dois) conectores MINI-DIN instalados on-board, sem o uso de adaptadores ou cabos extras, padrão PS/2
ou USB, para conexão de mouse e teclado.
BIOS
26. Atualizações disponíveis na Internet.
27. BIOS gravado em memória do tipo flash e atualizável.
28. BIOS que suporte implementação ACPI (AdvancedConfigurationand Power Interface) possibilitando melhor gerenciamento e
economia de energia.
29. BIOS com DMI 2.0 (Desktop Management Interface) implementado, possibilita gerenciar os recursos e informações dos
dispositivos instalados, tipo processador, memória, tamanho HDD, IRQs, endereço I/O, número de serie, versão de BIOS.
RECURSOS DE ÁUDIO E VÍDEO
30. Placa controladora de vídeo padrão PCI Express ou integrada ao chipset do microcomputador.
31. Possuir uma saída de vídeo analógica (VGA).
32. Deve possuir no mínimo 256MB de memória dedicada ou compartilhada com o sistema.
33. Possuir recursos de aceleração para DirectX 11, performance 3D.
34. Áudio integrado on-board com interface AC97 ou chipset compatível.
35. Entrada para microfone, saída para fone-de-ouvido.
UNIDADES DE DISCO E LEITOR DE CARTÃO MULTIMÍDIA
36. Disco rígido SATA III (ou superior) capacidade mínima 500GB e rotação 7.200 rpm.
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37. Drive Ótico DVD-RW (gravadora e leitora de DVD).
TECLADO E MOUSE
38. Mouse Ótico 1000dpi de 3 (três) botões sendo um botão “scroll”.
39. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) 107 teclas com regulagem de altura. Mouse e teclado
obrigatoriamente do mesmo fabricante do microcomputador.
COMUNICAÇÃO
40. Ethernet 10/100 On-board.
SEGURANÇA E GERENCIAMENTO
41. Senha de power-on (power-on password).
42. Senha de supervisor (supervisor password).
43. Controle de sequência de boot.
44. Possibilidade de desabilitar o boot pelo disquete.
45. Possibilidade de boot sem teclado e mouse e sem apresentar mensagem de erro.
46. Etiqueta externa que apresente o modelo do equipamento e número de série para facilidade de controle de ativos.
47. A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto.
48. Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando detalhes do hardware, tipo do sistema operacional,
placa mãe, memória, processador e disco; inserção em campo editável do número de tombamento (patrimônio) e número de
série do equipamento.
GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO
49. Mínimo 12 (doze meses) meses para computador com atendimento balcão, Cobertura: 8x5
50. Os equipamentos poderão ser abertos para a instalação de peças (Memórias, Placas, etc.), sem a perda da Garantia.
DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES
51. A licitante deverá apresentar a declaração informando o prazo de garantia exigido.
52. Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. O
licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser públicos,
ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.
53. Declaração do fabricante e/ou de seu revendedor autorizado, informando que possui assistência técnica credenciada em
Aracaju/SE, fazendo a indicação da mesma;
54. O fabricante deverá possuir Certificado da série ISO-9001.

ITEM 03
Estabilizador Monovolt 500 va
Quantidade: 45 (Quarenta e cinco)
SENAI (45)
GERAL
1. Estabilizador com microprocessador RISC/FLASH e 08 (oito) estágios de regulação;
2. Potência mínima de 500 VA;

SENAI
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

Departamento Regional
de
Sergipe

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Tel.: (079) 3226-7400 – Aracaju – Sergipe – CEP 49080-190 – http://www.se.senai.br

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

3. Deve possuir Função True RMS;
4. Monovolt: entrada 115V e saída fixa 115V;
5. Deve conter Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica;
6. Led indicativo no painel frontal de múltipla função: rede normal, alta crítica e baixa crítica.
7. Deve atender a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006.
8. Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental;
9. Fusível rearmável: permite acionar o equipamento após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a
necessidade de substituir o fusível;
10. Mínimo de quatro tomadas elétricas de saída no padrão NEMA 5/15, sendo que três possuem opção para pinos redondos;
11. Auto teste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos;
12. Gabinete em plástico antichama;
PROTEÇÕES
13. Deve possuir proteção de sub/sobretensão com desligamento e rearme automático;
14. Deve possuir proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo diferencial);
15. Deve possuir proteção contra sobrecarga com desligamento automático;
16. Deve possuir proteção contra sobreaquecimento com desligamento automático;
DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES
17. A licitante deverá apresentar a declaração do fabricante informando o prazo de garantia exigido;
18. Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. O
licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser
públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante;
19. Declaração do fabricante e/ou de seu revendedor autorizado, informando que possui assistência técnica credenciada
em Aracaju/SE, fazendo a indicação da mesma;
20. O fabricante deverá possuir Certificado da série ISO-9001;
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
21. O equipamento deve ter garantia de 01 ano + 03 anos.
ITEM 04
Datashow - Projetor Multimídia
Quantidade: 19 (Dezenove)
SENAI (19) SESI (20)
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.

Saída: Saída de Som (W): 1W

2.

Resolução: XGA (1024 x 768 Pixels)
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3.

Contraste: 5000:1

4.

Alimentação: 100-240W AC (voltagem automática)

5.

Possuir Ajuste de altura

6.

Possuir Controle Remoto

7.

Possuir saída de áudio

8.

Incluir Maleta de guarda e transporte

9.

Descrição da Lâmpada:
a.

Vida útil (H): até 5000 horas em modo econômico.

b.

Luminosidade Mínima (ANSI lumens): 3.000

10. Conectividade:
a.

Monitor Out(VGA)

b.

S-Vídeo

c.

Vídeo Composto RCA

d.

Computador (VGA)

e.

Áudio in (Mini-stereo RCA)

f.

HDMI

g.

USB Tipo A

h.

USB tipo B

DECLARAÇÕES, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
11. Declaração do Fornecedor informando que possui assistência técnica credenciada em Aracaju/SE, fazendo a indicação
da mesma e comprovando através do site do Fabricante;
12. Declaração do Fornecedor comprovando que a garantia mínima ofertada para o produto é 03 anos para o projetor e 90
dias para lâmpada.
13. Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item.
14. A licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser
públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.
ITEM 05
Servidor Tipo Torre
Quantidade: 02 (dois)
Observação: 01 (uma) unidade pelo SENAI e 01 (uma) unidade pelo SESI.
1. Gabinete
1.1. Gabinete tipo torre, original do fabricante do equipamento;
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1.2. Novo e sem uso anterior, manuais e quaisquer outros componentes necessários para instalação, ofertados como padrão do
produto;
1.3. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de
placas de expansão;
2.

Sistema de Ventilação
2.1. Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua configuração máxima e dentro
dos limites de temperatura adequados para operação;

3.

Fonte de Alimentação
3.1. Fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable com potência suficiente para o funcionamento do equipamento em sua
configuração máxima, ou seja, as fontes devem suportar o equipamento em sua configuração máxima suportada de
processadores, memória, discos e placas;
3.2. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem;
3.3. Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos
distintos;

4.

Processadores
4.1. Equipado com 02 (dois) processadores, com no mínimo 8 (oito) núcleos cada, padrão x86, originalmente concebido para
servidores;
4.2. Frequência de clock interna de no mínimo 2.2GHz;
4.3. Cache de 25 MB;
4.4. Controladora de memória integrada com suporte à DDR4 de no mínimo 2133MHz;
4.5. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 8.0 GT/s;
4.6. Possuir tecnologia de otimização para virtualização;
4.7. Suportar operações em 64 bits.
4.8. O processador deverá consumir no máximo (TDP) 85 W;
4.9. Tecnologia 14nm.

5.

Chipset e Slots de Expansão
5.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade de comunicação com os
mesmos;
5.2. Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) slots padrão PCI-Express Gen3.

6.

BIOS
6.1. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o equipamento e outra para acesso e
alterações das configurações do BIOS;
6.2. A BIOS deve possuir o número de série/serviço do equipamento e campo editável que permita inserir identificação de ativo
podendo ser consultada por software de gerenciamento;

7.

Memória RAM
7.1. Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e
velocidade de 1.333 MHz ou superior;
7.2. Possuir 64 GB (trinta e dois) de memória RAM instalada em pentes de 16GB.
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7.3. Suportar expansão de memória RAM para até 384 GB (trezentos e oitenta e quatro).
7.4. Suportar espelhamento de memória (Memory Mirroring);
8.

Portas de Comunicação
8.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são identificados pelos nomes ou símbolos;
8.2. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB versão 2.0 e 2 (duas) portas USB versão 3.0, sendo (no mínimo) 02 (duas) delas
situadas na parte frontal do gabinete;
8.3. Possuir 02 (duas) portas para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na
parte traseira do gabinete;
8.4. Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada;

9.

Controladora de Rede 1GBE
9.1. Possuir 04 (quatro) portas ethernet;
9.2. Conector RJ-45
9.3. Suportar taxa de transferência de 1Gbit/s;
9.4. Com capacidade de suportar boot ISCSI;
9.5. Suportar a tecnologia de Receive Side Scaling (RSS);
9.6. Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation

10. Controladora RAID
10.1. Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 6Gb/s
10.2. Memória cache de no mínimo, 1GB (um gigabyte) padrão DDR3;
10.3. Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;
10.4. Suportar expansão de capacidade de forma on-line;
10.5. Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de
RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento;
10.6. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;
10.7. Suportar implementação de disco Global Hot-spare;
10.8. Suportar migração de nível de RAID;
10.9. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART);
11. Armazenamento
11.1. Deverá possuir dois discos de 300GB (trezentos gigabytes), 10000RPM e 12GB/s SAS, para instalação de sistema
operacional;
11.2. Deverá possuir 5 discos de 1TB (um terabyte), 7200RPM e 12GB/s NLSAS, para armazenamento;
11.3. Hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade
das operações sem impacto para as aplicações;
11.4. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;
11.5. Compatível com a controladora RAID descrita acima
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12. Controladora de Vídeo
12.1. Tipo: On board ou placa de vídeo;
12.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express;
12.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB;
12.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior;
13. Unidade de DVD-ROM
13.1. Possuir 01 (uma) unidade de leitura de CD/DVD interna ao gabinete;
13.2. Compatível com leitura de mídias: CD e DVD;
14. Gerenciamento e Inventário
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 de controladora de rede;
14.2. A placa de gerenciamento deve ter total compatibilidade com o mesmo e integração total com software de gerenciamento
solicitado.
14.3. Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console CLI;
14.4. Permitir controle remoto tipo virtual KVM mesmo quando o sistema operacional estiver inoperante;
14.5. Suportar autenticação via Active Directory;
14.6. Possuir tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo CD/DVD/Floppy localizados em estação de
gerenciamento remota, sejam emulados no servidor gerenciado, permitindo inclusive a inicialização (boot) através dessa
mídia;
14.7. Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor;
14.8. Permitir desligar e reiniciar o servidor através da console de gerenciamento, mesmo em condições de indisponibilidade do
sistema operacional;
14.9. Realizar inventário de hardware, BIOS e firmware e possibilitar a geração de relatórios customizados;
14.10.

Suportar update de BIOS e Firmware

14.11.

Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados e notificação por e-mail;

15. Sistema Operacional
15.1. O servidor deverá ser oferecido sem sistema operacional
16. Compatibilidade com Sistema Operacional
16.1. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows Server 2012 versões x86, x64 e R2
x64 ou superior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft no link:
http://www.windowsservercatalog.com
16.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 5.7 ou posterior. Esse
item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link:
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi
16.3. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESX 4.0 ou posterior. Esse item
deverá
ser
comprovado
através
do
Compatibility
Guide
da
VMware
no
link:
http://www.vmware.com/resources/compatibility
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17. Drives
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.
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
18. Acessórios
18.1. Devem ser fornecidos junto com o servidor, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do
mesmo;
19. Certificados
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;
20. Garantia e Suporte
20.1. Suporte para Hardware de 36 (trinta e seis) meses com janela de abertura de chamado 9x5, com tempo de reparo de até 1
(um) dia útil;
20.2. Serviço de atendimento 24x7 através de linha telefônica 0800 ou endereço website do fabricante (indicar na proposta)
para abertura e gerenciamento de chamados técnicos e suporte de Software;
20.3. Disponibilidade de website (indicar endereço) para suporte on-line, transferência de manuais e arquivos de configuração
(device drives e firmware), e registro do equipamento e notificações automáticas de eventos do equipamento;
21. Documentos e Declarações
21.1. A licitante deverá apresentar a declaração do fabricante informando o prazo de garantia exigido.
21.2. Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. O
licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser
públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.
21.3. Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos, deverá anexar as seguintes declarações emitidas pelo
fabricante dos equipamentos ofertados:
1.3.1. Que o licitante é sua revenda autorizada e está habilitado a comercializar os produtos cotados.
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ITEM 06
Renovação de garantia equipamentos de rede sem fio
SUBITEM 6.1 – Controladoras:
Renovação de garantia Controladora Tipo 1 (SENAI)
 Controladora Ruckus zd3025;


Quantidade: 01 (uma) unidade;



Garantia para mais 3 (três) anos;



S/N: 921408000129.

Renovação de garantia Controladora Tipo 1 (SESI)
 Controladora Ruckus zd3025;


Quantidade: 01 (uma) unidade;



Garantia para mais 3 (três) anos;



S/N: 941408000160.

SUBITEM 6.2 – Access Points:
Renovação de garantia Access Point Indoor (SENAI)
 Access Point Ruckus zf7372;


Quantidade: 10 (dez) unidades;



Garantia para mais 3 (três) anos;



S/N: 951402000429, 961402002093, 951402001549, 941402008659, 951402001333, 951402000184,
951402000670, 951402004291, 951402000560 e 951402000232.

Renovação de garantia Access Point Outdoor (SENAI)
 Access Point Ruckus zf7782;


Quantidade: 01 (uma) unidade;



Garantia para mais 3 (três) anos;



S/N: 231404000004.

Renovação de garantia Access Point Indoor (SESI)
 Access Point Ruckus zf7372;

SENAI
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Quantidade: 10 (dez) unidades;



Garantia para mais 3 (três) anos;



S/N: 951402001488, 961402000044, 951402004587, 961402000525, 951402000008, 941402009262,
951402001312, 961402002313, 951402000080 e 951402000530.
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ITEM 07
Licença Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
Quantidade: 04 (quatro) unidades
As licenças devem ter a opção de Downgrade para Windows Server 2012 R2 Datacenter.
As licenças deverão atender a 04 (quatro) servidores, sendo 02 (dois) do SENAI e 02 (dois) do SESI, cada um com 16 cores de
processamento, conforme descrição do licenciamento abaixo. O licitante portanto deve atender as especificações do hardware para
cotação da licença do Windows Server, tendo cada servidor 16 cores, portanto para cada servidor utilizará 8 licenças.
Obs.: Para a tabela abaixo, 1 unidade = 8 licenças = 16 cores.
Empresa

Quantidade

Quantidade
Cores p/
servidor

Part Number

SENAI

2 und.

16

AAA-30380

SESI

2 und.

16

AAA-30380

Descrição

Período SA

WINDOWS SERVER DATACENTER
PER CORE 2 LICENSES LICENSE
AND SOFTWARE ASSURANCE
WINDOWS SERVER DATACENTER
PER CORE 2 LICENSES LICENSE
AND SOFTWARE ASSURANCE

3 anos
3 anos

Deverá ser apresentado atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em favor
da empresa licitante, comprovando que a licitante tenha executado satisfatoriamente serviços de revenda de softwares Microsoft®
como credenciado LSP – LICENSE SOLUTION PROVIDER, na operacionalização do acordo Microsoft® ENTERPRISE
AGREEMENT FOR GOVERNMENT, Microsoft® MPSA – Microsoft Products and Services Agreement, reservando-se ao SENAI/SE e
SESI/SE, o direito de conferir a autenticidade a qualquer tempo.
A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft a fornecer seus licenciamentos de volume para instituições governamentais
(categoria Government Partner*2), o que será verificado através de declaração emitida pela Microsoft.
A LICITANTE deve apresentar cópia autenticada de declaração emitida pela Microsoft de que é uma revenda autorizada (LSP Licensing Solution Provider*3), demonstrando desta forma, estar habilitada a operacionalizar contratos de licenciamento por volume,
inclusive para médias e grandes organizações
*2 Government Partner (Parceiro Governo) - Certificação dada aos parceiros Microsoft que são autorizados a efetuarem vendas de
produtos Microsoft aos órgãos de governo. Esta certificação é dada para reconhecer, no mercado, os parceiros que
comprovadamente têm competência para fornecer serviços para empresas do setor público.
*3 LSP - Licensing Solutions Provider (Provedor de Soluções de Licenciamento) - Qualificação creditada aos parceiros Microsoft para
fornecimento de contratos de licenciamento de volume (Select, Enterprise Agreement, etc) para empresas de grande porte e que
requer qualificação técnica dos funcionários da parceira Microsoft para terem tal qualificação.
O licitante deverá apresentar, sempre que solicitado, declaração (ou página na Internet com URL - https://www.microsoft.com/ptbr/licensing/partners/default.aspx) do fabricante de que a licitante é autorizada a operacionalizar contratos corporativos na condição
de LSP (license solution provider).
ITEM 08
Renovação de Garantia e Suporte HPE Foundation Care NBD Service – Vigência de 1 ano - MSL4048
Quantidade: 02 (duas) unidades
Empresa

Quantidade

Nº Série

PN

SENAI

1

MXA138Z0F1

AJ038A

SESI

1

-

AH220A
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ITEM 09
Renovação de Suporte VmWare
Quantidade: 02 (duas) unidades
Observação: 01 (uma) unidade pelo SENAI e 01 (uma) unidade pelo SESI.
Empresa

Quantidade

SENAI

1

SESI

1

Licenças
1
4
4

Produto
Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for
vSphere 6 (Per Instance) for 1 year
Production Support/Subscription VMware vSphere 6Enterprise Plus for 1
processor for 1 year

ITEM 10
Renovação licenciamento de equipamentos de Segurança
Quantidade: 02 (duas) unidades
Renovação por mais 36 (trinta e seis) meses.
Fornecimento de licenças de serviço BUNDLE de equipamentos da marca Fortinet, conforme detalhamento a seguir:
Empresa
Quantidade
SKU
Modelo
Serial Number
Descrição
UTM Bundle (8x5 FortiCare plus
FC-10-00090Application Control, IPS, AV, Botnet
SENAI
1
FGT 90D
FGT90D3Z13002443
900-02-XX
IP/Domain, Web Filtering and
Antispam Services)
UTM Bundle (8x5 FortiCare plus
FC-10-00090Application Control, IPS, AV, Botnet
SESI
1
FGT 90D
FGT90D3Z13001837
900-02-XX
IP/Domain, Web Filtering and
Antispam Services)
ITEM 11
Solução de Hiperconvergência

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Constitui objeto do presente processo licitatório a aquisição de solução hiperconvergente para ambiente virtual
através de Appliance e solução para salvaguarda de dados (backup) através de Appliance;
Entende-se por solução hiperconvergente um conjunto de hardware e software integrados, com capacidade
de prover computação e armazenamento de dados ao ambiente virtual;

2. LISTA DE ITEM, SUB-ITENS E QUANTIDADES
ITEM
11

SUBITEM

QTD

11.1

1

UNIDADE HIPERCONVERGENTE – CLUSTER BASE

11.2

1

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA

3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA
SUB-ITEM

11.1

DESCRIÇÃO
UNIDADE HIPERCONVERGENTE – CLUSTER BASE
CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. Cada Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) pode ser constituída por dois ou mais Appliances (nodes), desde
que atendam às capacidades e funcionalidades mínimas especificadas para cada Unidade Hiperconvergente
(Cluster Base);
2. A solução deve ser constituída de recursos de alta disponibilidade em configuração de cluster ou em federação

SENAI
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

Departamento Regional
de
Sergipe

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Tel.: (079) 3226-7400 – Aracaju – Sergipe – CEP 49080-190 – http://www.se.senai.br

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

para ambientes virtualizados, para garantir a continuidade dos serviços, mesmo em caso de falha de 1 (um) dos
nodes;
3. A solução deverá estar estruturada de forma a suportar a implementação de ambiente de virtualização em alta
disponibilidade, conforme as boas práticas do fabricante da solução de virtualização;
4. A solução deve possuir Certificação VMware - O modelo da Unidade Hiperconvergente, ou o hardware e o software
de hiperconvergência ofertados devem ser totalmente compatíveis com o software de virtualização VMware, na
versão
mínima
vSphere
6.5
ou
superior,
através
de
pesquisa
ao
link:
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
5. Deve possuir proteção dos dados, através de funcionalidades de Backup Full e Restore consistentes e
desduplicada integrada com o software de virtualização;
6. Com duas ou mais Unidades Hiperconvergentes (CLUSTER BASE) instaladas em diferentes sites, deve suportar
funcionalidade de proteção contra desastres com replicação assíncrona (Crash Consistent) e replicação síncrona
(Stretched Clusters) com conexão de baixa latência (=< 1ms);
7. Deve possuir dispositivos de armazenamento para garantir a segurança, a integridade e a alta disponibilidade dos
dados;
8. Deve possuir portal para alocação de recursos, criação de servidores virtuais e remoção dos mesmos ou pela
integração de plugin instalado no VMware vCenter, de acordo com os padrões determinados pelo
CONTRATANTE;
9. A solução deve ser integrada fisicamente e logicamente, com seus componentes interligados sem ponto único de
falha (NSPoF) e de acordo com as melhores práticas do fabricante;
10. O sistema deverá permitir escalabilidade horizontal, isto é, a adição de novos Appliances (nodes) ao cluster, sem a
parada do ambiente de produção, aumentando a capacidade e desempenho de armazenamento, processamento,
memória e rede disponibilizados ao hypervisor;
CONFIGURAÇÃO (CAPACIDADE MÍNIMA INSTALADA)
1. Processamento:
1.1 04 (quatro) processadores de, no mínimo, 16 (dezesseis) núcleos cada, com arquitetura x86, projetado para
utilização em servidores;
2. Memória:
2.1 Possuir o mínimo de 1024 GB (hum mil e vinte e quatro gigabytes) de memória RAM do tipo DDR4-2400;
3. Armazenamento:
3.1 Os discos devem ser do tipo Solid State Disk (SSD);
3.2 A Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) deve possuir capacidade de armazenamento bruta de, no mínimo, 45
TB (quarenta e cinco terabytes), utilizando discos de capacidade máxima de 1.92TB.
3.2.1 Define-se como capacidade de armazenamento bruta, a soma das capacidades dos discos instalados para
armazenamento das VMs e das suas réplicas, sendo considerado para este fim a aplicação de melhores
práticas de configuração do fabricante para atender a utilização simultânea dos requisitos de resiliência
exigido;
3.2.2 Os ganhos provenientes das funcionalidades de desduplicação/compressão e a capacidade dos discos
dedicados para inicialização do sistema operacional e outras finalidades necessárias para a operação e
manutenção da Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) não deverão ser computados para cálculo da área
de armazenamento bruta;
3.2.3 Caso existam licenças específicas para quaisquer recursos ou funcionalidades mencionadas neste
documento, a solução deverá estar licenciada em suas funcionalidades máximas;
3.3 A solução deverá permitir a criação de um subconjunto do espaço disponibilizado pelo conjunto de
armazenamento. Essa será a unidade de armazenamento compartilhada apresentada ao hypervisor, onde serão
armazenados os discos virtuais;
3.4 O controlador de armazenamento deverá ser desenvolvido no conceito de armazenamento definido em software
(Software Defined Storage), possibilitando a criação de um cluster de armazenamento formado por duas ou mais
Unidades Hiperconvergentes, apresentado ao hypervisor como um sistema de arquivos único, distribuído e com
alta resiliência;
3.5 A Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) composta por dois ou mais Appliances (nodes), deve suportar a
perda de até 02 (dois) discos em diferentes nodes, sem que haja a paralização da solução;
3.6 A Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) deverá garantir que as réplicas dos dados serão armazenadas em
nodes diferentes, permitindo que um node falhe sem que ocorra indisponibilidade dos dados no Cluster.
4. Conectividade:
4.1 Mínimo de 08 (oito) interfaces Ethernet de 10Gb (dez gigabits) Base-T com conectores do tipo RJ-45, para tráfego
de armazenamento e federação;
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4.2 Mínimo de 04 (quatro) interfaces Ethernet de 1Gb (um gigabit) com conectores do tipo RJ-45, para tráfego de
gerenciamento, VM networking e comunicação com Switch Core do CONTRATANTE;
4.3 Caso a Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) deste item necessite de Switches Topo de Rack (ToR) para
prover as conectividades redundantes (tráfego leste-oeste) entre os nodes, estes também deverão ser ofertados,
atendendo às recomendações de melhores práticas do fabricante e a especificação no Item 4.4. A conectividade
redundante norte-sul com a rede do CONTRATANTE será provida através do Switch a ser adquirido ou já
existente;
4.4 A solução hiperconvergente, deverá contar com no mínimo 01 (um) switch com características abaixo:
4.4.1 Cada equipamento deve possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) portas 1 /10 Gigabit Ethernet RJ-45 sem
nenhum bloqueio (non-blocking);
4.4.2 Deve possuir 06 (seis) portas 40 Gigabit Ethernet QSFP+ com suporte a transceivers dos padrões 40GBaseSR4, 40GBase-LR4 e cabos QSFP+ Direct Attach Cable (DAC);
4.4.3 Deve ser fornecido com pelo menos 01 (um) cabo DAC (Direct Attach Cable) do tipo QSFP+ 40GbE, com
comprimento mínimo de 50 centímetros;
4.4.4 Possuir matriz de comutação com capacidade de pelo menos 1.4 Tbps;
4.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 1.080 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
4.4.6 Deverá ter capacidade de rotear e comutar pacotes através de ASICs sem a necessidade de adição de
hardware ou licenças adicionais;
4.4.7 Possuir latência máxima de 3us (microssegundos) de comutação porta a porta;
4.4.8 Possuir capacidade para no mínimo 160.000 endereços MAC;
4.4.9 Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9000 bytes;
4.4.10 Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta de console com conector RJ-45;
4.4.11 Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas
as funcionalidades descritas nesta especificação.
4.4.12 Possuir fontes de alimentação redundantes internas ao equipamento com ajuste automático de tensão 110
ou 220 volts;
4.4.13 O equipamento deverá ter ventiladores redundantes com opção de fluxo de ar frente para trás ou trás para
frente (front-to-back ou back-to-front);
4.4.14 As fontes e ventiladores devem ser capazes de serem trocados com o equipamento em pleno
funcionamento, sem nenhum impacto na performance (hot-swappable) e devem ser redundantes;
4.4.15 O equipamento deve ser específico para o ambiente de Datacenter com comutação de pacotes de alto
desempenho e arquitetura “non blocking”;
4.4.16 Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1 RU);
4.4.17 Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kits de fixação;
4.4.18 O switch fornecido deve ser empilhável com as seguintes características:
4.4.18.1 Deve ser possível empilhar pelo menos 06 (seis) destes switches;
4.4.18.2 O empilhamento deve ser feito em anel (“stack ring”) para garantir que, na eventual falha de um link,
a pilha continue a funcionar;
4.4.18.3 Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de
forma automática, sem que seja necessária intervenção manual;
4.4.18.4 A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única;
4.4.18.5 A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP.
4.4.19 Deve possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve
ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de
console devem ser fornecidos);
4.4.20 Deve ser gerenciável via Telnet e SSH para IPv4 e IPv6;
4.4.21 Deve permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada;
4.4.22 Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada em um
switch remoto no mesmo domínio L2 ou em outro domínio L2 através de tunelamento;
4.4.23 Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
4.4.24 Deve implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos;
4.4.25 Deve implementar o protocolo NTP ou SNTP;
4.4.26 Deve implementar autenticação via RADIUS e TACACS+;
4.4.27 Deve possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento;
4.4.28 Deve implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
4.4.29 Deve implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IPv4 ou IPv6 de origem e
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
4.4.30 Deve possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
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4.4.31 Deve mecanismo de análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch
em que se localiza tal MAC;
4.4.32 Deve implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de
banda entre as demais filas de saída;
4.4.33 Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS);
4.4.34 Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
4.4.35 Deve implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP
de origem e destino, endereços MAC de origem e destino.
4.4.36 Deve permitir ao menos 4.000 VLANs Ids conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
4.4.37 Deve permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas;
4.4.38 Deve permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” e
portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas isoladas”, mas
tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;
4.4.39 Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma
dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;
4.4.40 Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas. Deve ser possível estabelecer
quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados.
4.4.41 Deve suportar VXLAN;
4.4.42 Implementar a funcionalidade de “Link Aggregation (LAGs)” conforme padrão IEEE 802.3ad;
4.4.43 Deve suportar no mínimo 128 grupos por switch com até 8 portas por LAG (IEEE 802.3ad);
4.4.44 Deve implementar 8 filas de QoS em Hardware por porta;
4.4.45 Deve implementar o padrão IEEE 802.1d (“Spanning Tree Protocol”);
4.4.46 Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”);
4.4.47 Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”);
4.4.48 Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;
4.4.49 Deve possuir mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa
contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
4.4.50 Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja
colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
4.4.51 Deve implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua extensão LLDPMED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos;
4.4.52 Deve possuir suporte a DCB (Data Center Bridging), com suporte aos protocolos Priority-based flow control
(PFC – IEEE 802.1Qbb), Enhanced Transmissions Selections (ETS – IEEE 802.1Qaz) e DCBx;
4.4.53 Deve possuir suporte à tecnologia FCoE operando em modo trânsito;
4.4.54 O equipamento deve suportar funcionalidade de virtualização em camada 2 de modo a suportar diversidade
de caminhos em camada 2 e agregação de links entre 2 switches distintos (Layer 2 Multipathing);
4.4.55 A atualização de software dos equipamentos virtualizados não deve parar todos os switches ao mesmo
tempo. A atualização poderá ser realizada primeiro em um equipamento e posteriormente no outro
equipamento virtualizado para que não ocorra interrupção do tráfego;
4.4.56 Deve suportar o protocolo OpenFlow 1.3;
4.4.57 Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e Roteamento);
4.4.58 Deve implementar roteamento nível 3 entre VLANs;
4.4.59 Deve implementar roteamento dual stack IPv4 e IPv6;
4.4.60 Deve suportar pelo menos128.000 (cento e vinte e oito mil) rotas IPv4;
4.4.61 Deve suportar pelo menos 64.000 (sessenta e quatro mil) rotas IPv6;
4.4.62 Deve implementar roteamento estático;
4.4.63 Deve implementar RIPv1 e RIPv2;
4.4.64 Deve implementar OSPF v1, v2 e v3;
4.4.65 Deve implementar BGPv4 e BGPv6;
4.4.66 Deve implementar a funcionalidade de VRF-lite;
4.4.67 Deve implementar roteamento dinâmico na VRF com os protocolos OSPF e BGP para IPv4 e IPv6;
4.4.68 Deve suportar no mínimo 64 instâncias de VRFs;
4.4.69 Deve implementar IGMP nas versões v1, v2, v3 de acordo com as RFCs 1112, 2236 e 3376;
4.4.70 Deve implementar MLDv1 e v2;
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4.4.71
4.4.72
4.4.73
4.4.74
4.4.75
4.4.76
4.4.77
4.4.78
4.4.79
4.4.80
4.4.81
4.4.82
4.4.83
4.4.84
4.4.85
4.4.86

Deve implementar MSDP conforme a RFC 3616 ou superior;
Deve implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
Deve implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) em modo “sparse-mode”;
Deve possuir PBR (Policy Based Routing);
Implementar os seguintes padrões relacionados a IPv6:
Path MTU Discovery Features de acordo com a RFC 1981;
Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification de acordo com a RFC 2460;
Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks de acordo com a RFC 2464;
IPv6 Router Alert Option de acordo com a RFC 2711;
IPv6 Scoped Address Architecture de acordo com a RFC 4007;
Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers de acordo com a RFC 4213;
IPv6 Addressing Architecture de acordo com a RFC 4291;
ICMP for IPv6 de acordo com a RFC 4443;
Neighbor Discovery for IPv6 de acordo com a RFC 4861;
IPv6 Stateless Address Auto configuration de acordo com a RFC 4862;
Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 de acordo com a RFC 5095

5. Gerenciamento:
5.1 A solução deve possuir console de administração WEB ou plug-in integrado ao VMware vCenter sem
necessidade de instalação de qualquer componente adicional para essa finalidade;
5.2 A ferramenta de gerenciamento deve permitir upgrade de forma simples com a inclusão de novos Appliances
(nodes) no cluster, sem parada (downtime) das aplicações;
5.3 Com a finalidade de automatizar os processos de implementação, manutenção e gerenciamento do Cluster e
permitir a integração com aplicações externas, a Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) deverá oferecer API
(Application Program Interface) para REST (Representational State Transfer);
5.4 A solução deverá implementar uma interface de linha de comando e/ou web browser completa para administração
e monitoramento dos componentes do cluster, tais como:
a) Informar a saúde dos componentes do cluster;
b) Executar clones dos Servidores Virtuais (VMs);
c) Executar backups Full dos Servidores Virtuais (VMs);
d) Gerar relatórios de backups;
5.5 A solução deverá permitir acesso aos dados armazenados no Cluster a servidores externos com hypervisor
compatível, através de uma funcionalidade configurada pelo administrador;
5.6 A console WEB ou conjunto delas, deve fornecer acesso a, no mínimo, as seguintes opções de Dashboards:
a) Principal;
b) Saúde do Sistema (Cluster);
c) Servidores Virtuais (VMs);
d) Armazenamento (Storage);
e) Backup;
f) Hardware;
g) Análise de Performance;
h) Alertas e Eventos;
5.7 Deverá suportar envio de alertas e eventos via SNMP ou protocolo especifico do FABRICANTE da solução, com o
objetivo de facilitar o monitoramento e visualização das informações do Cluster, ao menos as seguintes
informações deverão estar disponíveis no Cluster:
a) Sumário do hypervisor;
b) Sumário do hardware;
c) Alertas e eventos do ambiente;
5.8 A interface IPMI presente em cada um dos nodes deverá ser baseada em Web, acessível através de um endereço
IP com conexão criptografada e segurança padrão Secure Shell (SSH). No mínimo as seguintes opções deverão
estar disponíveis na interface Web:
a) Configuração da BIOS;
b) Console remoto gráfico;
c) Ligar, desligar e reiniciar o servidor;
d) Monitoramento do hardware;
e) Atualização do software IPMI através da interface Web;
5.9 O gerenciador do Node deverá enviar periodicamente informações e estatísticas automaticamente para o suporte
do fabricante, funcionalidade conhecida como Call-Home ou Dial-home. Este recurso tem por objetivo aplicar
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análises avançadas para otimizar a implementação da solução ou atuar proativamente na identificação de
problemas;
5.10 A solução deverá possuir ferramenta de verificação interna, que identifica proativamente eventuais problemas de
saúde no node;
6. Gabinete:
6.1 Específico para montagem em rack de 19 (dezenove) polegadas padrão de indústria, no qual deve ocupar o
espaço máximo de 2U por node;
6.2 Deve acompanhar todos os acessórios necessários (trilhos e guias de cabos) para sua instalação no rack;
6.3 Deverá possuir alimentação elétrica redundante com voltagem de 220 V;
6.4 Cada Chassi do sistema deve ser equipado com fontes redundantes com eficiência energética acima de 90%. As
fontes devem ser do tipo hot pluggable;
6.5 Deverá acompanhar, mínimo de, 02 (duas) unidades de distribuição de energia (PDU), para alimentação da
Unidade Hiperconvergente (Cluster Base), operando em redundância, provendo uma capacidade de carga
individual de pelo menos 4.9kVA em circuito monofásico de 24A/208V;
6.6 Cada PDU deverá prover ao menos 10 (dez) tomadas IEC C13 para alimentação;
6.7 Cada chassi da Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) deve ser equipado com exaustores redundantes, que
suportem operação na sua configuração máxima em funcionamento. Os exaustores devem ser do tipo hot
pluggable.
FUNCIONALIDADES
1. Armazenamento definido em software (Software Defined Storage):
1.1 A solução deverá replicar automaticamente todas as gravações de um node, para no mínimo, outro node da
Unidade Hiperconvergente (Cluster Base), utilizando as interfaces Ethernet 10Gb (dez gigabits) presentes em
cada um dos nodes;
1.2 Deverá ser permitida a troca de discos avariados, sem interrupção das operações de I/O das aplicações que estão
acessando os dados;
1.3 A falha isolada de um componente da solução não pode impactar a disponibilidade da infraestrutura de
armazenamento para os Servidores Virtuais (VMs);
1.4 O sistema distribuído de arquivos empregado pela solução deverá suportar o protocolo NFS (Network File
System) na versão 3 ou superior, ou outro protocolo compatível com essa funcionalidade;
1.5 A solução hiperconvergente deverá permitir atualizações de todos os nodes do Cluster de forma simples e
automatizada, eliminando a necessidade de parada completa do ambiente. Tal funcionalidade deverá atualizar os
seguintes componentes:
a) Sistema operacional do controlador de armazenamento virtual;
b) Hypervisor;
c) Firmwares;
d) BMC/IPMI e BIOS;
e) Software de monitoramento do Cluster;
1.6 A solução deve suportar compressão in-line (durante o processo de gravação);
1.7 A solução deve suportar desduplicação de dados in-line (durante o processo de gravação) e global (incluindo
todos os nodes do cluster);
1.7.1A configuração ofertada deverá, comprovadamente, seguir as melhores práticas de configuração
recomendadas pelo fabricante da solução para assegurar que as funcionalidades de
compressão/desduplicação in-line (durante o processo de gravação), backup, restore e replicação possam
ser habilitadas simultaneamente e funcionar sem prejuízo das demais funcionalidades da Unidade
Hiperconvergente (Cluster Base), ainda que isso signifique a necessidade de adição de componentes não
especificados como nodes, discos, placas aceleradoras, por exemplo;
1.7.2Para definição da configuração recomendada, podem ser considerados os seguintes parâmetros:
a) Perfil: 70%/30% (Read/Write);
b) Blocos de 16K;
c) Taxa de ocupação: 70% (setenta por cento) máximo da área utilizável.
1.8 A Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) deverá suportar a realização de cópias de segurança com política
customizável por Servidor Virtual (VM), armazenando essas cópias no Cluster para proteção local ou remota, para
fins de contingência.
1.8.1A cópia de segurança deverá ser do tipo Crash Consistent, ou seja, deverá garantir a proteção dos dados que
estão gravados em disco, sendo que a cópia poderá ser feita com o ambiente em produção, sem causar
impacto no desempenho do mesmo;
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1.8.2O sistema também deverá permitir a recuperação a qualquer momento de um Servidor Virtual (VM) removido
do ambiente, caso o sistema não contemple esta capacidade o fornecedor deverá entregar um software
complementar;
1.9 A solução deverá contar com replicação otimizada entre duas localidades distintas, isto é, deverá manter os
ganhos de eficiência obtidos durante a desduplicação e compressão, não enviando ao destino dados repetidos ou
não comprimidos pela rede, caso a solução não contemple esta capacidade o fornecedor deverá entregar um
software complementar;
1.10 A solução deverá permitir ao usuário de um determinado Servidor Virtual (VM) restaurar arquivos armazenados
em cópias a partir do Servidor Virtual (VM) em execução;
1.11 A funcionalidade de replicação nativa da solução deverá trabalhar com cópias dos Servidores Virtuais (VMs) e
suportar as seguintes topologias de interconexão entre Clusters localizados em diferentes locais:
a) Um para um;
b) Um para vários;
c) Vários para um;
d) Vários para vários.
1.12 Caso existam licenças específicas, a Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) deverá estar licenciada com todas
as suas funcionalidades com as capacidades máximas.
2. Virtualização:
2.1 Deverão ser fornecidas licenças de uso do software VMware vSphere Enterprise Plus (OEM) para a quantidade de
processadores ofertados na Unidade Hiperconvergente (Cluster Base).
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
CARACTERÍSTICAS GERAIS
1.

11.2

Este serviço compreende as instalações físicas e lógicas, configurações e licenciamento da Solução de
Hiperconvergência descrita neste Termo de Referência com, no mínimo, os seguintes itens:
1.1. Instalação e configuração da Unidade Hiperconvergente (Cluster Base) na sede do CONTRATANTE;
1.2. Configuração das licenças VMware vSphere com suas funcionalidades fundamentais, utilizando
parametrização default ou informada pelo CONTRATANTE;
1.3. Provisionamento de, no mínimo, 20 (vinte) Servidores Virtuais (VMs);
1.4. Migração para o Cluster Hiperconvergente da Infraestrutura Virtual existente do CONTRATANTE,
contemplando:
1.4.1. 50 Servidores Virtuais (VMs);
1.4.2. Redes LAN e DMZ.
1.5. Legado Backup;
1.6. Configuração do gerenciamento integrado com VMware.
1.7. Configuração do Cluster VMware, utilizando parametrização default ou informada pelo CONTRATANTE;
1.8. Acompanhamento e Revisão Pós-implementação;
1.9. Entrega de documentação técnica de toda a configuração do ambiente implantado;
1.10.
Transferência de conhecimento do tipo Hands On para operação/administração da ferramenta com
duração de até 4h, para até 03 (três) profissionais.

4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS
4.1. As empresas proponentes deverão apresentar declaração que possuem pleno conhecimento do objeto e da infraestrutura
existente no CONTRATANTE.

Para tanto, caso necessário, deverão entrar em contato com a equipe técnica do

CONTRATANTE para identificar todos os detalhes dos componentes de hardware e software já existentes que se integrarão
aos produtos adquiridos através deste edital, compondo uma única solução de Datacenter, bem como, a definição dos locais de
instalação, configuração e versão de cada componente da solução.

Não poderá ser alegado, em nenhuma fase do

procedimento licitatório ou execução do contrato, desconhecimento da situação existente;
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4.2. Para garantir a uniformidade do fornecimento, os produtos (hardware e software) do Lote ofertado pelos proponentes deverão
ser de um mesmo fabricante ou homologados pelo fabricante da solução de hiperconvergência, garantido a compatibilidade de
todos itens, mesmo que em regime de Original Equipment Manufacturer (Fabricante Original do Equipamento);
4.3. Devem ser ofertados os componentes ou softwares adicionais que sejam necessários para funcionamento das funcionalidades
exigidas, ainda que não especificados no item;
4.4. Todas as licenças de software ofertadas deverão ser perpétuas, permitindo a continuidade do funcionamento do Sistema, ainda
que não coberta por contrato de atualização e suporte;
4.5. Todos os componentes da solução ofertada deverão ser novos, encontrados em linha de produção do fabricante e em suas
versões mais atuais no momento da licitação;
4.6. As empresas proponentes deverão comprovar que os produtos fornecidos são fabricados no Brasil e/ou importados pelo
próprio fabricante. Caso não sejam, as empresas proponentes deverão comprovar que a empresa importadora é habilitada e
autorizada pelo fabricante para importação dos produtos para o Brasil.
4.7. Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos deverá anexar os seguintes documentos:
4.7.1. Declaração do fabricante de que o licitante é revendedor autorizado, que todos os produtos ofertados pelo licitante são
de sua fabricação (própria ou OEM), que a configuração ofertada pelo licitante é totalmente funcional, que todas as
condições de garantia exigidas neste Termo de Referência serão de responsabilidade do fabricante.

5.

PRAZOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

5.1. Entrega de Produtos, Serviços Básicos de Instalação de Equipamentos, Licenças de Uso de Software, Certificados de
Garantia:
5.1.1. O prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias, contados da Ordem de Fornecimento, no prédio do CONTRATANTE,
situado à Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Ed. Albano Franco – Capucho, CEP: 49081-015, Aracajú - SE.
5.2. Entrega de Serviços de Plano de Implementação:
5.2.1. O prazo máximo para iniciar a execução dos Serviços deverá seguir o quadro abaixo, contados a partir da data de
expedição da Ordem de Fornecimento, que ocorrerá após a assinatura do Contrato:
Serviço
Desenvolvimento de Plano de Implementação

6.

Prazo máximo para início
30 (trinta) dias

LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS

6.1. Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Ed. Albano Franco – Capucho, CEP: 49081-015, Aracaju - SE.

7.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1 Como qualificação técnica, todas as empresas proponentes deverão apresentar, juntamente com os documentos de
habilitação, a seguinte documentação:

7.1.1 Atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada comprovando que a LICITANTE forneceu produtos
e/ou serviços com características semelhantes ao especificado neste Termo de Referência (Servidores, Storage virtual
e virtualização de servidores, integrados ou não), instalação e configuração e a devida assistência técnica durante a
garantia;
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7.1.2 O (s) atestado (s) deverá (ão) constar nome e telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não sendo
aceitas declarações genéricas de catálogos, manuais de Internet, devendo ainda atestar a satisfação com o produto
ofertado pela LICITANTE.

7.1.3 Comprovação de que a LICITANTE é revenda autorizada dos produtos ofertados;
7.1.4 Comprovação de visita técnica emitida pelo CONTRATANTE;
7.2 As empresas proponentes devem apresentar também as seguintes comprovações:
7.2.1 De que possui em seu quadro profissional, no mínimo, 1 (um) gerente de projeto com certificação PMP emitida pelo PMI
(Project Management Institute), com contrato de trabalho vigente ou outro contrato na forma da Lei que comprove o
vínculo permanente com a LICITANTE.

7.3 Caso as empresas proponentes não sejam o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverão apresentar ainda as
seguintes comprovações através de documentos dos fabricantes dos equipamentos ofertados:

7.3.1 Que a assistência/suporte técnico com o nível de serviço exigido para os produtos ofertados será prestada pelo próprio
fabricante dos equipamentos ou por empresa local autorizada/credenciada pelo mesmo, informando qual a empresa e
endereço;

7.3.2 Que os serviços serão prestados pelo próprio fabricante dos equipamentos ou que a LICITANTE seja
credenciada/autorizada de serviços pelo mesmo;

7.3.3 Deverá comprovar também ser credenciada/autorizada pela VMware para o nível dos produtos utilizado pelo
CONTRATANTE (Enterprise Solution).

8.

ESPECIFICAÇÃO PADRÃO DO SERVIÇOS

8.1. ESPECIFICAÇÃO PADRÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA HARDWARE E SOFTWARE
EMBARCADO

8.1.1. Todos os produtos deverão incluir Garantia do Fabricante do Hardware por 05 (cinco) anos com as seguintes condições
mínimas aplicáveis a cada item:

8.1.1.1. Recursos online: Acesso a um portal personalizado que inclua fóruns de suporte; envio de chamados de suporte;
download de drivers, software e firmware; gerenciamento de patches; principais problemas e soluções guiadas;
detalhes de garantia; atualizações de software; acesso à base de conhecimento; ferramentas de diagnóstico; chat
para envio de perguntas;

8.1.1.2. Registro de chamado: 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana) através de ligação local ou gratuita,
portal na web automaticamente através da ferramenta de software de monitoração; a Central deverá confirmar o
recebimento do chamado informado um identificador para acompanhamento; quando aberto automaticamente pela
ferramenta de monitoração, o fabricante deverá ligar para este órgão para que o chamado seja classificado o nível de
gravidade do chamado; o nível de gravidade dos chamados serão determinado pelos técnicos desse órgão quando
do registro do chamado;

8.1.2. Recursos Proativos: Atividades proativas com periodicidade semestral, e que deve incluir disponibilidade de gerente de
serviço remoto para apresentar os relatórios e discutir as recomendações.

8.1.2.1. Ferramenta de software para monitoração de eventos, coleta de dados de configuração e topologia e notificação
automatizada de problemas potencias em Servidores, sistemas operacionais, armazenamento e dispositivos de rede;
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8.1.2.2. Serviço de análises e recomendações de patches de software, versões de firmware e drivers relacionados para
verificar se estão de acordo com os níveis de revisão recomendados. A análise deverá abranger o gabinete e todos
os seus componentes, incluindo Servidores, componentes de energia, refrigeração e interconexão. Deverá fornecer
um relatório com recomendações referentes às versões de software, aos patches e às revisões de firmware
aplicáveis. Deve contemplar assistência remota para instalação de patches de software e versões de firmwares,
exceto aqueles classificados como não instaláveis pelo cliente ou que não possam ser instalados remotamente que
deverão ser instalados on-site pelo fabricante/autorizada;

8.1.2.3. Serviço de avaliação técnica dos Servidores para ajudar a identificar os problemas de segurança, desempenho,
configuração e disponibilidade do sistema antes de causarem impacto nas operações.

8.1.2.4. Execução de ferramentas de software para coletar, transportar com segurança, analisar dados de configuração e
comparar às práticas recomendas pelo fabricante. Entrega de relatório com recomendações e um curso de ação
apropriado para correção dos eventuais problemas.

8.1.2.5. Entrega de relatório detalhando histórico de incidentes e a análise de tendência dos incidentes.
8.1.3. Recursos Reativos: Atividades sob demanda que deve incluir especialistas técnicos, gestores de eventos críticos.
8.1.3.1. Período de cobertura: 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana);
8.1.3.2. Níveis de Gravidade: (1) paralisação crítica: ex.: ambiente de produção ou sistema paralisado ou com risco grave de
paralisação ou de perda de dados; (2) degradação crítica: ex.: ambiente de produção ou sistema seriamente
prejudicado, parcialmente interrompido ou comprometido, risco de recorrência; (3) normal: ex.: ambiente não de
produção ou sistema fora do ar ou degradado; (4) baixa: ex.: nenhum impacto sobre os sistemas ou usuários;

8.1.3.3. Central de Suporte: Central especifica para atendimento de chamados de cobertura proativa/reativa, com atendimento
em português através de ligação local ou gratuita;

8.1.3.4. Tempo de Atendimento: em até 2h (duas horas) após registro do chamado para início do atendimento por um
especialista técnico;

8.1.3.5. Tempo de Reparo (teste e substituição da peça defeituosa): Chamados de gravidade 1 ou 2 = prazo máximo de 08h
(oito horas) após registro do chamado para as localidades situadas até 80KM (oitenta quilômetros) de Aracaju.
Para demais níveis de gravidade = será mutuamente acordado;

8.1.3.6. Atendimento local: Deve incluir atendimento local para situações em que seja diagnosticada necessidade de
substituição de peças por técnico especializado ou atividades que não seja possível execução remota. O atendimento
local poderá ser realizado pela autorizada do fabricante (a proponente deverá identificar as empresas autorizadas
locais e respectivos endereços). Para chamados não críticos (gravidade 3 ou 4), as peças como teclado, mouse e
unidades hot pluggable que não exijam ferramentas e sejam instaláveis pelo usuário poderão ser remetidas por meio
de transportadora para que os técnicos desse órgão realizem a substituição;

8.1.3.7. Peças: Fornecimento de peças de reposição novas (ou funcionalmente equivalentes) necessárias para manter o
hardware em condição operacional;

8.1.3.8. Gerenciamento de escalação: Para situações de gravidade 1 em que o atendimento precisar ser escalado, deverá ser
alocado de um gestor de eventos críticos para monitorar e coordenar todo o processo e assegurar o envolvimento
imediato e efetivo dos recursos para agilizar a solução do incidente;
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8.1.3.9. Resolução remota dos chamados: Mediante autorização prévia desse órgão, o fabricante poderá utilizar as
ferramentas de software instaladas para monitoramento ou outras para realizar o diagnóstico, isolar e resolver o
problema;

8.1.3.10.

Licenças de atualização de software: Deverá contemplar fornecimento atualização de firmware e de licenças para

atualização dos softwares embarcados adquiridos do fabricante;

8.1.3.11.

Suporte básico para softwares de outros fornecedores: Caso o especialista identifique que o problema está sendo

causado por algum sistema operacional (ex.: MS Windows Server, Red Hat Ent Linux - RHEL, SUSE Linux Enterprise
- SLES, VMware vSphere), a critério desse órgão, o especialista deve tentar solucionar o problema mediante
aplicação de correções conhecidas disponíveis, e se não puder ser solucionado, considerando contrato vigente deste
órgão com o fornecedor do software, este órgão poderá solicitar que o fabricante escale o chamado para o fornecedor
do software em seu nome de modo a relatar o que já foi executado e os indícios de que o problema foi causado pelo
software, e então retorne com o identificador do chamado para que esse órgão faça o acompanhamento com o
fornecedor do software.

8.2. ESPECIFICAÇÃO PADRÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO DO FABRICANTE (para todos os
equipamentos ofertados)

8.2.1. Todos os equipamentos deverão incluir serviços padrão de ativação/instalação do fabricante, (exceto opcionais com recurso
hot plug quando adquiridos como expansão):

8.2.1.1. O serviço de instalação/ativação deverá contemplar desembalagem, conferência, montagem, inicialização, conexões
elétricas/lógicas, atualização, inicialização e testes de verificação;

8.2.2. Para os itens que exigirem paradas ou risco de parada do equipamento em produção, a instalação deverá ser planejada e
ocorrer fora do horário comercial.

8.3. ESPECIFICAÇÃO PADRÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
8.3.1. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO deverá ser executado por consultores especializados
técnicos (graduados, certificados pelo fabricante e com mais de dez anos de experiência em diferentes subsistemas da
infraestrutura) e gerentes de projetos (graduados, certificados pelo PMI e com mais de cinco anos de experiência em
gerenciamento de projetos na área de TI). Este serviço deverá contemplar mínimo de três sessões presenciais no
CONTRATANTE para entrevista inicial, apresentação dos cenários e apresentação do Plano de Implementação.

8.3.2. O CONTRATANTE compartilhará as informações existentes do ambiente atual, como layouts, configurações, inventários e
políticas, bem como informará os objetivos pretendidos do projeto, as restrições e suas expectativas. A CONTRATADA
deverá analisar e propor, no mínimo, 02 (dois) cenários da solução, ponderando vantagens, desvantagens e riscos para
escolha da CONTRATANTE.

8.3.3. Principais entregáveis: Estratégia de implementação (e migração quando aplicável); Definição de parametrização; Layout da
solução; Planos de Prova de Conceito (PoC), de Rollout e de Testes quando aplicáveis; Cronograma detalhado com os
marcos do projeto e os critérios para validação e aceite; Plano de recursos; Plano de Projeto com definição de como será
monitorado, controlado e encerrado; Mapeamento dos principais riscos; Plano de Comunicação;

8.3.4. Prazo máximo de execução dos serviços de instalação e implementação da solução será de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento dos equipamentos e softwares. Conforme item 5.1.1, o prazo para o recebimento dos equipamentos e
softwares é de 60 (sessenta) dias.
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX
CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –
SESI, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO
REGIONAL DE SERGIPE E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXX.
Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI,
Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.789.474/0001-52, com sede e foro na Av.
Carlos Rodrigues da Cruz s/n, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015, neste ato
denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira, portador do CPF
n.º 016.045.895-15, como Diretor Regional do SESI-DR/SE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato representado pelo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a)
XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente CONTRATO DE
FORNECIMENTO, conforme Proposta da CONTRATADA mediante CONCORRÊNCIA nº. 10/2017 –
SISTEMA FIES e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI além das cláusulas e condições a
seguir aduzidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e softwares de informática, como
também renovações de garantia e licenciamento, objetivando a melhoria de infraestrutura de TI nas
Unidades do SESI-DR/SE, conforme tabela do Item 3.1 deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do
primeiro dia útil após a data de recebimento dos Pedidos de Compras, no endereço indicado abaixo,
respeitando os dias e horários estabelecidos:


GCTI – GERÊNCIA COMPARTILHADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE.
Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h.

2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto deste contrato
são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte,
armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.
2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato.
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2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento,
inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem
encaminhados pela Contratante, são:




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.3. Os materiais deverão atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 3.1 e Anexo
II do Edital da Concorrência nº 10/2017 – SESI/SENAI. Se a licitante entregar materiais a ela adjudicados,
com especificações diferentes, o SESI-DR/SE os recusará e os colocará à disposição da contratada para
substituição.
2.4. Os materiais mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela
contratada, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no
decorrer de sua utilização.
2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos materiais após o vencimento do
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis,
assim reconhecidos por parte do SESI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada,
através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes
do vencimento do prazo de entrega.
2.6. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões de quantitativo que, a critério do SESI-DR/SE, se façam necessários nos materiais objeto deste
contrato, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
2.7. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo SESIDR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O valor global do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será pago após a
entrega de todos os itens contratados, conforme tabela abaixo:
INCLUIR TABELA CONTENDO OS ITENS HOMOLOGADOS
3.2. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal para cada Pedido de Compras emitido pelo SESI-DR/SE e
entregá-la no ato da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido no Item 2.1 deste instrumento.
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3.2.1. Caso o prazo de entrega dos materiais esteja compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) e o último dia
do mesmo mês, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês
subsequente, já que não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período.
3.2.2. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos materiais, devidamente autorizado pela Direção Regional
do SESI-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada.
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução
dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente.
3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência
e Conta Corrente da contratada para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de
regularidade fiscal:
3.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da
respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal;
3.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;
3.4.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa
Econômica Federal;
3.4.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da
pessoa jurídica.
3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissão.
3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data
do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas.
3.7. O SESI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a
existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado.
3.8. O SESI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e indenizações
devidas pela Contratada nos termos deste contrato.
3.9. Não haverá possibilidade de reajuste de preço durante a vigência deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 60 (sessenta) dias, com início em
XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX, podendo ser prorrogado sucessivamente mediante Termo Aditivo e
a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do SESI.
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES
5.1. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor global do Contrato.
5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SESI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e
aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SESI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções:
I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante,
sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as
providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade
considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SESI
(SENAI, FIES e IEL) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:
a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;
b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do
contrato;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI (SENAI, FIES e IEL),
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o
a autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:
a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;
b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as
entidades do SESI em virtude de atos ilícitos praticados;
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c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato.
5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II;
5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste contrato será aplicada pela Diretoria Regional do SESI, facultada
a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 2 (dois) anos de sua aplicação;
5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas dará direito ao SESI-DR/SE
de rescindir o contrato por culpa da Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SESI-DR/SE o direito de rescindir o
contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada
pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente comprovadas e impeditivas do fornecimento.
6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos:
6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada;
6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada
com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante;
6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante.
6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI-DR/SE, a seu exclusivo critério,
realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes
concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor.
6.5. Fica assegurado desde já o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
7.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao
combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio
moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a
sustação imediata de qualquer desembolso.
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CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados nas
seguintes contas:
PROJETO Nº 01/2017 - GCTI
Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030107
Conta Orçamentária: 3.2010103008 / 3.1010699002 / 3.1010628002

CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou
questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas a seguir.

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX.

____________________________________
(Representante Legal)
(CONTRATADA)

TESTEMUNHA:
CPF:

SENAI
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

___________________________________
Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do
SESI-DR/SE
TESTEMUNHA:
CPF:

Departamento Regional
de
Sergipe

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Tel.: (079) 3226-7400 – Aracaju – Sergipe – CEP 49080-190 – http://www.se.senai.br

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX
CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE O
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL – SENAI, ATRAVÉS DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE E
A EMPRESA XXXXXXXXXXXX.
Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL – SENAI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97,
com sede e foro na Av. Carlos Rodrigues da Cruz s/n, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP:
49081-015, neste ato denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de
Oliveira, portador do CPF n.º 016.045.895-15, como Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/SE, e
pelo Sr. Paulo Sérgio de Andrade Bergamini, portador do CPF n.º 011.102.038-70, como Diretor Regional do
SENAI-DR/SE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o
nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato
representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e
domiciliado(a) XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente
CONTRATO DE FORNECIMENTO, conforme Proposta da CONTRATADA mediante CONCORRÊNCIA nº.
10/2017 – SISTEMA FIES e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI além das cláusulas e
condições a seguir aduzidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e softwares de informática, como
também renovações de garantia e licenciamento, objetivando a melhoria de infraestrutura de TI nas
Unidades do SENAI-DR/SE, conforme tabela do Item 3.1 deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do
primeiro dia útil após a data de recebimento dos Pedidos de Compras, no endereço indicado abaixo,
respeitando os dias e horários estabelecidos:


GCTI – GERÊNCIA COMPARTILHADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE.
Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h.

2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto deste contrato
são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte,
armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.
2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato.
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2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento,
inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem
encaminhados pela Contratante, são:




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.3. Os materiais deverão atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 3.1 e Anexo
II do Edital da Concorrência nº 10/2017 – SESI/SENAI. Se a licitante entregar materiais a ela adjudicados,
com especificações diferentes, o SENAI-DR/SE os recusará e os colocará à disposição da contratada para
substituição.
2.4. Os materiais mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela
contratada, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no
decorrer de sua utilização.
2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos materiais após o vencimento do
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis,
assim reconhecidos por parte do SESI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada,
através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes
do vencimento do prazo de entrega.
2.6. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões de quantitativo que, a critério do SENAI-DR/SE, se façam necessários nos materiais objeto deste
contrato, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.
2.7. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo SENAIDR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O valor global do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será pago após a
entrega de todos os itens contratados, conforme tabela abaixo:
INCLUIR TABELA CONTENDO OS ITENS HOMOLOGADOS
3.2. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal para cada Pedido de Compras emitido pelo SENAI-DR/SE e
entregá-la no ato da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido no Item 2.1 deste instrumento.
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3.2.1. Caso o prazo de entrega dos materiais esteja compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) e o último dia
do mesmo mês, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês
subsequente, já que não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período.
3.2.2. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos materiais, devidamente autorizado pela Direção Regional
do SENAI-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada.
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução
dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente.
3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência
e Conta Corrente da contratada para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de
regularidade fiscal:
3.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da
respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal;
3.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;
3.4.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa
Econômica Federal;
3.4.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da
pessoa jurídica.
3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissão.
3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data
do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas.
3.7. O SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a
existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado.
3.8. O SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e
indenizações devidas pela Contratada nos termos deste contrato.
3.9. Não haverá possibilidade de reajuste de preço durante a vigência deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 60 (sessenta) dias, com início em
XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX, podendo ser prorrogado sucessivamente mediante Termo Aditivo e
a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do SENAI.
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES
5.1. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor global do Contrato.
5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SENAI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e
aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.
5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SENAI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções:
I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante,
sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as
providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade
considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SENAI
(SESI, FIES e IEL) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:
a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;
b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do
contrato;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SENAI (SESI, FIES e IEL),
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o
a autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:
a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;
b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as
entidades do SENAI em virtude de atos ilícitos praticados;
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c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato.
5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II;
5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste contrato será aplicada pela Diretoria Regional do SENAI,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;
5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas dará direito ao SENAIDR/SE de rescindir o contrato por culpa da Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SENAI-DR/SE o direito de rescindir
o contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada
pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente comprovadas e impeditivas do fornecimento.
6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos:
6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada;
6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada
com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante;
6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante.
6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SENAI-DR/SE, a seu exclusivo critério,
realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes
concordem em prestar o serviço nas mesmas condições do Licitante vencedor.
6.5. Fica assegurado desde já o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
7.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao
combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio
moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a
sustação imediata de qualquer desembolso.
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CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados nas
seguintes contas:
PROJETO Nº 01/2017 - GCTI
Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030106
Conta Orçamentária: 32010103006
PROJETO Nº 02/2017 - GCTI
Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030107
Conta Orçamentária: 32010103006 / 31010699002 / 31010628002

CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou
questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas a seguir.

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX.

____________________________________
Paulo Sergio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do
SENAI-DR/SE

___________________________________
Eduardo Prado de Oliveira
Presidente do Conselho Regional do
SENAI-DR/SE

____________________________________
(Representante Legal)
(CONTRATADA)
TESTEMUNHA:
CPF:
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