
 

  

 

  
  
  
  
 

EDITAL 
 

Pregão Eletrônico CFMV nº 07/2022 
Data de Abertura: 25/07/2022 às 10:00 

No sítio: https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
 

Objeto 

Contratação de empresa para o fornecimento de Solução de Backup Corporativo on-premises (local), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial, no 
Termo de Referência. 

Valor Total Estimado 

Encontra-se na monta de R$ 715.908.87 (setecentos e quinze mil, novecentos e oito reais e oitenta e sete 
centavos).  

Registro de Preço Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 

Não  Facultativa  CONTRATO GLOBAL POR GRUPO 

Documento de Habilitação (veja Item 9 do Edital) * 

Requisitos Básicos: 
- SICAF ou documentos equivalentes 
- Certidão Consolidada Pessoa Jurídica (TCU)  
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) 
- Certidões Negativas do Sócio Majoritário (TCU, CEIS, CNJ) 

Requisitos Específicos: 
- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
- DECLARAÇÕES 

* o detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado no item acima indicado. 

 

Licitação Exclusiva ME/EPP? 
Reserva Cota 

ME/EPP? 
Amostra/Demonstração? Dec. nº 7.174/2010? 

Sim  
Apenas para o grupo II 

Não Não  Sim 

Prazo para envio da proposta/documentação inicial Prazo para envio da proposta final, após lances 

A partir do 1º dia útil após a publicação do Edital  
Até 2 horas após convocação realizada pelo pregoeiro 
no sistema. 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 20/07/2022 
Para o e-mail: pregao@cfmv.gov.br  

Até 20/07/2022 
Para o e-mail: pregao@cfmv.gov.br  

Observações Gerais 
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações 
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas, em especial, as contidas no Termo de Referência. 

 

Relações dos Itens 

Descrição CATSER 

Solução de Backup Corporativo on-premises (local) 27464  
 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do CFMV pelo endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/, selecionando as opções Consultas > 
Pregões > Em andamento > Cód. UASG “389185”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e também no endereço 
https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/


 

  

 

  
  
  
  
 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº07/2022 
(Processo Administrativo SUAP nº 0110044.00000052/2022-61) 

Torna-se público que o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, 
sediado em Brasília-DF, no SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, CEP: 71205-060, Tel.: (61) 2106-
0400, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 01, de 11 de 
janeiro de 2021, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO, sob a forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 
8.248/1991, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 
9.507/2018, do Decreto nº 7.174/2010, do Decreto nº 8.538/2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e, no que couber, as Instruções Normativas SEGES/MP 
nº 05/2017 e nº 03/2018 e SLTI/MPOG nº 01/2010, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 

 
 

Data da Sessão 25/07/2022 

Horário  10h (horário de Brasília-DF) 

Local 
Portal de Compras do Governo Federal 
https://www.gov.br/compras/pt-br  

Código UASG 389.185 

CATSER 27464 
 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa para o fornecimento de solução de backup corporativo on-premises 
(local), contemplando a instalação, configuração, repasse de conhecimentos, com garantia 
(manutenção e suporte técnico) por 60 (sessenta) meses, para a rede corporativa do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, conforme  condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial, no Termo de Referência. 
 
 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 
 
 

1.2. A licitação será dividida em grupos, conforme justificativa constante no Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu 
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
 

https://www.gov.br/compras/pt-br


 

  

 

  
  
  
  
 

GRUPO I ITENS 

Formado por 5 (cinco) itens 01 a 05 
 

GRUPO II ITENS 

Formado por 3 (três) itens 06 a 08 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL DO GRUPO, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 
objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO VALOR DE REFERÊNCIA  

2.1. Os recursos para atender as despesas oriundas desta licitação estão alocados em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CFMV para o exercício de 2022, na 
seguinte classificações: 
 

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 – Bens de Informática 

Centros de Custos: 1.01.02.007 – Equipamentos e Material Permanente 

 
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 – Material de Processamento de dados 

Centros de Custos: 1.01.02.003 – Material de consumo 

 
2.2. O custo total estimado para esta licitação é R$ 715.908.87 (setecentos e quinze mil, 
novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme quantitativos e valores 
previstos na tabela abaixo: 
 

GRUPO I  

DESCRISÃO DOS SERVIÇOS  
UND.  

Capacidade 
QTD  

VALOR MÉDIO  
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

ITEM I 

1 um Software - Licenças do tipo perpétua 
com todas as características detalhadas para 
Solução de Backup - suporte e garantia 60 
meses – (Sockets, ou TeraBytes ou VM) 

Sockets 
08 

TeraBytes 
16 
VM 
50 

1 R$ 447.996,00 R$ 447.996,00 

ITEM II 
1 um Hardware - Servidor dedicado de 
armazenamento de backup – suporte e 
garantia 60 meses – 

Und. 1  R$ 89.724,33  R$ 89.724,33 

ITEM III 
Hardware - Unidade de Fita - Tape Library 
LTO8  - suporte e garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ 114.810,00 R$ 114.810,00 

ITEM IV 
Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310D 
– Suporte e garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ 19.880,99 R$ 19.880,99 



 

  

 

  
  
  
  
 

ITEM V 
Controladora SAS – 6 Gbps 
– Suporte e garantia 60 meses  

Und. 1 R$ 5.202,50 R$5.202,50 

VALOR TOTAL DO GRUPO I - (ITENS I a V)  R$ 677.313,82 

 

GRUPO II 

DESCRISÃO DOS SERVIÇOS  
UND.  

Capacidade 
QTD  

VALOR MÉDIO  
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

ITEM VI Fitas de backup regraváveis padrão LTO 8 Und. 30 R$ 1.181.75 R$ 35.452,50 

ITEM VII Fitas de limpeza padrão LTO Und. 3 R$ 523,68 R$ 1.571,05 

ITEM VIII Etiquetas coloridas com código de barras Und. 100 R$ 12,72 R$ 1.271,50 

VALOR TOTAL DO GRUPO II - (ITENS VI a VIII)  R$ 38.295,05 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO   R$ 715.908,87 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP – Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados perante os órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou alteração dos registros, tão logo identifique 

incorreção ou desatualização cadastral. 

3.5.1.  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

http://www.gov.br/compras/pt-br


 

  

 

  
  
  
  
 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1.  Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018.  

4.1.1. A participação para o GRUPO I dar-se-á de forma geral, ou seja, aberta para 
todas as licitantes, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da 
licitação e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, não 
ocorrendo a cota de até vinte e cinco por cento do objeto para às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, haja vista o prejuízo do conjunto da 
padronização do item. 

4.1.2. A participação para o GRUPO II será EXCLUSIVA para a microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

4.1.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando‐se a 
respeito do funcionamento e regulamento do sistema. 

4.1.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CFMV responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1.   Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 

4.2.2.   Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

4.2.3.   Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4.   Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

4.2.5.   Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação; 



 

  

 

  
  
  
  
 

4.2.6.   Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7.   Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES nº 05/2017); 

4.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 
forma dos arts. 5º a 7º da Lei nº 9.637/1998, desde que os serviços objeto 
desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de 
gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 
1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão 
e dos respectivos atos constitutivos. 

4.2.9.   Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de 
Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU. 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de 
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que tenham 
relação de parentesco com: 

4.3.1. Detentor de cargo/emprego em comissão ou função de confiança que atue 
na área responsável pela demanda ou contratação; ou 

4.3.2. Autoridade hierarquicamente superior no âmbito do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária. 

4.3.3. Para fins do disposto neste item, considera-se pessoa com relação de 
parentesco o cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, 
da Lei nº 12.813/2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203/2010). 

4.4. Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo/emprego em comissão ou função de confiança nesta 
entidade contratante. 

4.5. Como condição para participar no Pregão, o licitante assinalará, conforme o caso, 
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 



 

  

 

  
  
  
  
 

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

artigos 42 a 49; 

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá 

o prosseguimento no certame. 

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 
 

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.5.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e 

que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que 

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;  

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º 

e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 



 

  

 

  
  
  
  
 

4.5.9. Que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir 
dos critérios de preferência (a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 
se o licitante não ter direito ao tratamento favorecido no Decreto nº 7.174, de 2010). 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
CONCOMITANTEMENTE com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, 
PROPOSTA com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, ainda que haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 



 

  

 

  
  
  
  
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do grupo (vide ANEXO IV – Modelo de Proposta 
Comercial). 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto e respectivos custos, conforme 
especificações previstas no Termo de Referência (indicando, no que for aplicável, o 
modelo, marca, fabricante, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente), contendo, ainda, quaisquer outras 
informações relevantes à execução do objeto. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do 
modelo de Proposta Comercial/Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo 
deste Edital. 

6.3.1. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.3.2. Caso eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 
demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" 
do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e nos termos do art. 63, § 2º da IN 
SEGES/MPDG nº 5/2017.  

6.4. A Licitante é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão 
adotadas as orientações a seguir: 



 

  

 

  
  
  
  
 

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 
durante toda a execução contratual; 

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada 
apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação 
dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.   

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura 
de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da licitante contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 
contrato. 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no 
Termo de Referência1. 

7.2.1.  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3.  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas e somente essas 
participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor total de cada item, formando 
assim o valor global lote/grupo, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 

7.5.1. O licitante registrará o valor correspondente à sua proposta em campo 
apropriado do sistema, com no máximo 2 (duas) casas decimais. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

                                                 
1 ACÓRDÃO 539/2007 - PLENÁRIO TCU REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. IMPROPRIEDADES NA CONDUÇÃO DO CERTAME. 

DETERMINAÇÕES. 1. Cabe, no pregão, a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
edital logo após a sua abertura, antes da fase de lances, devendo-se desclassificar aquelas que apresentem falhas 
relevantes mediante decisão motivada do pregoeiro. 



 

  

 

  
  
  
  
 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser da seguinte forma: 2 

GRUPOS VALOR MÍNIMO ENTRE LANCES 

GRUPO I R$ 10,00 - Para cada item que compõe o grupo 

GRUPO II R$ 1,00 - Para cada item que compõe o grupo 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, com vistas à consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema.  

                                                 
2 Não há uma definição padronizada quanto à indicação do intervalo entre lances. Como se sabe, o objetivo é evitar lances com descontos irrisórios, que constitui 

prática que prejudica a concorrência do certame e fere o princípio da competitividade.  

http://www.licitacao.net/principios_da_licitacao.asp


 

  

 

  
  
  
  
 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.20. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR GRUPO, não sendo 
aceitas propostas cujos preços sejam superiores aos valores de referência.  

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 

2015. 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 



 

  

 

  
  
  
  
 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

7.27. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.27.1. A ordem de apresentação da proposta pelos licitantes é utilizada como um 

dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre 

propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado. 

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1. Prestados por empresas brasileiras;  

7.28.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

7.28.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.1.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

7.30.2.  O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 



 

  

 

  
  
  
  
 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.30.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no “chat” pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
7.32. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme 
procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010 (em 
observância à recomendação do Acórdão nº 1352/2018 – TCU – Plenário). 

 
7.32.1. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 
porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 
2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às 
grandes empresas na mesma situação. 
 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à sua adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.  

8.2. O licitante declarado vencedor encaminhará a sua proposta final exclusivamente via 
sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo 
Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor, e deverá: 
 

8.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 
e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
 

8.2.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 
ao lance vencedor; 

 

8.2.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

8.2.4. A proposta final será documentada nos autos e levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 
for o caso; 
 

8.2.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada; 
 

8.2.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional; o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
8.666/93); 
 
8.2.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 
valores expressos por extenso, prevalecerão esses últimos; 
 

8.2.8. A oferta deverá ser firme, precisa e limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 
 

8.2.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 

8.3. A análise da exequibilidade da proposta de preços será realizada com o auxílio da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua 
proposta final, conforme anexo deste Edital. 

8.4. SERÃO RECUSADAS PROPOSTAS COM PREÇO(S) UNITÁRIO(S) OU GLOBAL(IS) 
SUPERIOR(ES) AO(S) CONSTANTE(S) DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO PELO CFMV, CUJOS 
VALORES DE REFERÊNCIA FORAM OBTIDOS PELA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO 
SETOR RESPONSÁVEL, CONSIGNADOS EM DOCUMENTO QUE COMPILA OS DADOS, 
DATADO EM 20/05/2022 (vide Anexo III). 

8.5. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e 
Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, 
desde que não contrariem exigências legais.  

8.6. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do 
Anexo VII-A da In SEGES/MP nº 5/2017, que:  

8.6.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 



 

  

 

  
  
  
  
 

8.6.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.6.3.  deixe de apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 
Referência; 

8.6.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 
1455/2018 – TCU Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido, ou  que 
apresentar preço manifestamente inexequível.  

8.6.4.1. Quando o licitante não comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível 
a proposta de preços ou menor lance que: 

8.6.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da 
contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.6.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo 
que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter 
normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes. 

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG Nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

8.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante 
e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 
exequibilidade da proposta (Súmula 262 do TCU – presunção relativa de inexequibilidade). 

8.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentem a suspeita. 



 

  

 

  
  
  
  
 

8.9.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 3 (três) 
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.10.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro. 

8.10.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 
as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.12.  O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na 
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação 
aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação. 

8.13.  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, 
desde que não haja majoração do preço proposto.  

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem substancialmente as propostas; 

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 
cabível esse regime. 

8.14. O não atendimento da diligência no prazo fixado, ou a recusa em fazê-lo, ensejará a 
desclassificação da proposta. 

8.15. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento 
convocatório. 

8.16. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 



 

  

 

  
  
  
  
 

especializada no objeto, momento este em que poderá ocorrer a suspensão do pregão com 
a  indicação, por parte do pregoeiro, do prazo necessário para análise. 

8.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.18. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 

8.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 

8.20. As propostas serão submetidas, quando necessário, para análise técnica para 
verificação do atendimento às características da solução especificados neste Edital.  

8.21. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
dos seguintes cadastros: 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/ 

sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc) 

 c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

https://www.portaltransparencia.gov.br/%20sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
https://www.portaltransparencia.gov.br/%20sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

  

 

  
  
  
  
 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 

Jurídica do TCU https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

9.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.5. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação, 
sendo-lhe garantidos o contraditório e a ampla defesa (Acórdão nº 534/2020, da Primeira 
Câmara do TCU). 

9.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

9.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.8. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.8.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas; 

9.8.2. É DEVER DO LICITANTE ATUALIZAR PREVIAMENTE AS COMPROVAÇÕES 
CONSTANTES DO SICAF PARA QUE ESTEJAM VIGENTES NA DATA DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA, OU ENCAMINHAR, EM CONJUNTO COM A APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA, A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA; 

9.8.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

  

 

  
  
  
  
 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, § 
3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.9. Caso haja a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
imprescindíveis à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 3 (três) horas, 
sob pena de inabilitação. 

9.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade e autenticidade do documento digital. 

9.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

9.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

9.14. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

9.15. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.15.1. Documento de identidade (RG) e cartão de inscrição no CPF/MF, ou CNH 
do signatário da proposta, assim como, no caso de procurador, instrumento de 
mandato com a outorga de poderes para representar o licitante nos atos inerentes 
ao certame; 

9.15.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.15.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 

  

 

  
  
  
  
 

9.15.4. No caso de Sociedade Limitada Unipessoal – SLU3, ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.15.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores; 

9.15.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme 
o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – 
DREI;  

9.15.7. No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

9.15.8. No caso de ser a participante sucursal, filial ou agência, inscrição no 
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz; 

9.15.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

9.16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.16.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.16.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.16.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

9.16.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

                                                 
3 Lei nº 14.195/2021 - Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão 
transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. 



 

  

 

  
  
  
  
 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.16.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/distrital e 
municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.16.6. Prova de regularidade com a Fazenda estadual/distrital e municipal do 
domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre;  

9.16.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou 
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda estadual/distrital e/ou municipal 
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.17. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

9.17.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante. 

9.17.1.1. Admite-se a participação de licitantes em recuperação judicial, 
desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial 
competente afirmando que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório (Acórdãos nº 
1201/2020 e nº 2265/2020, Plenário do TCU). 

9.17.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. 

9.17.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro 

(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.17.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.17.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social (Acórdão TCU nº 484/2007 – Plenário). 



 

  

 

  
  
  
  
 

9.17.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 

artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da 

lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

9.17.2.5. O licitante enquadrado como MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

9.17.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =    --------------------------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 
SG =    ---------------------------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Circulante 
              LC =    ----------------------------------; 

Passivo Circulante 

9.17.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

9.18. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.18.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, observando, em 

especial, o item 9 do Termo de Referência (ANEXO II do Edital). 

9.18.2.  Deverá haver a comprovação da experiência no fornecimento dos produtos, 

conforme estabelecido no Termo de Referência (9.2 do termo de referência), sendo 



 

  

 

  
  
  
  
 

aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo 

obrigatoriedade do período ser ininterrupto. 

9.18.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.  

9.18.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 

para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do ANEXO VII-A da IN 

SEGES/MPDG nº 05, de 2017. 

9.18.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram fornecidos os serviços, consoante o disposto no 
item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

9.19. DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA: 

9.19.1. Os licitantes poderão apresentar atestado de vistoria tomando ciência de 

onde serão instalados e configurados os itens da solução a fim de se verificar as 

condições para a entrega dos serviços, conforme modelo constante do Termo de 

Referência (vide item 10.9 – ANEXO A, ambos do TR). 

9.19.2. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para 

execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 

técnicas ou financeiras com a contratante. 

9.20. DA DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO: 

9.20.1. A licitante deverá apresentar declaração, datada e assinada por seu 

representante legal, de que, caso seja vencedora do grupo I (Software - Solução de 

backup corporativo), no momento da assinatura do contrato, disporá de profissionais 

qualificados, conforme condição prevista no item 9.7.1 do Termo de Referência, 

podendo ser utilizado o modelo constante do ANEXO V do Edital.  

 



 

  

 

  
  
  
  
 

 

9.21. OUTRAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO: 

9.21.1. Em relação aos licitantes cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista conforme o disposto na 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3/2018. 

9.21.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o 
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 3 (três) horas, documento válido 
que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 
ressalvado o disposto quanto à comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da 
regularidade fiscal dos licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 

9.21.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede 
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.21.4. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

9.21.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

9.21.6. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 
na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização. 



 

  

 

  
  
  
  
 

9.21.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

9.21.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 
o estabelecido neste Edital. 

9.21.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 
no caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.21.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

9.21.11. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 
e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o 
prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso 
fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso4. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 
(três) dias para apresentar as razões recursais, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar, 

                                                 
4 No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e fundamentação (Nesse sentido: Acordão TCU nº 2549/2020-Plenário; Acórdão TCU nº 602/2018-
Plenário; Acórdão TCU nº 520/2014-Plenário, item 9.5.1; Acórdão TCU nº 4447/2020-2ª Câmara; Acórdão TCU nº 4124/2019-1º Câmara). 



 

  

 

  
  
  
  
 

independentemente de intimação, do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

10.2.4. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
decidir sobre o Recurso. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária, situada no SIA Trecho 06, Lotes 130 e 140, em 

Brasília-DF, nos dias úteis, no horário de 08:00 às 17:00. 

10.5.  Excepcionalmente, em razão de previsão de reforma da sede do CFMV, a vista dos 

autos poderá ocorrer em endereço diverso ao indicado no item anterior, cujas informações 

detalhadas de endereço devem ser solicitadas por meio do e-mail pregao@cfmv.gov.br . 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão de reabertura. 

11.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

11.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

mailto:pregao@cfmv.gov.br


 

  

 

  
  
  
  
 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente – Presidente do CFMV – homologará o procedimento licitatório. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 
constantes do Termo de Referência (item 13.3 e art. 56 da Lei nº 8.666/93), anexo II do 
Edital. 

14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (art. 62 da Lei nº 8.666/93). 

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização de Compra/Ordem de 
Serviço). No instrumento estarão todas as condições de execução do objeto, bem como as 
obrigações e demais cláusulas essenciais.  

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-
lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de seu recebimento.  

14.2.2. Também em medida alternativa, o CFMV poderá encaminhar o instrumento 
em via digital, por e-mail, coletando a assinatura do adjudicatário por meio de 
assinatura eletrônica com certificado digital, devidamente reconhecido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, no mesmo prazo indicado no 
subitem anterior. 

14.2.3. O prazo previsto no subitem 14.2.1. poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pelo CFMV. 



 

  

 

  
  
  
  
 

14.3. Caso o adjudicatário descumpra os prazos estipulados acima, decairá do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público, 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

14.5. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no Edital e anexos. 

14.6. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente (se for o caso), emitida 
à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 

14.6.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.6.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e 
seus anexos; 
 
14.6.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
 

14.7. Caso o vencedor da licitação não comprove as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recuse a assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidas, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato. 
 
14.8. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 

15. DA VIGÊNCIA 

15.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses para o grupo I é de 06 
(seis) meses para o grupo II, conforme previsão Item 13.1.1 e 13.1.2. do Termo de 
Referência e na minuta de Contrato, anexos do Edital. 



 

  

 

  
  
  
  
 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. As condições de pagamento são as estabelecidas no Item 6 do Termo de Referência 
e na minuta de Contrato, anexos do Edital. 

17. DA ALTERAÇÃO 

17.1. O Contrato poderá ser alterado de acordo com condições disciplinadas no art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

17.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. As supressões, resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

18. DA FISCALIZAÇÃO  

18.1. As condições da fiscalização do objeto estão estabelecidas no Termo de Referência e 
na minuta de Contrato, anexos ao Edital. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas, em 
especial, nos itens 7 e 8 do Termo de Referência e na minuta de Contrato, anexos do Edital. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PREGÃO 

20.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto 
nº10.024/2019, sujeito ao impedimento de licitar e contratar com a União e ser 
descredenciado do SICAF e do cadastro de fornecedores do CFMV, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantida a ampla defesa e o contraditório, o LICITANTE/ADJUDICATÁRIO que5: 

20.1.1.  Deixar de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada 
ao lance final e os documentos de habilitação, quando solicitado, assim como deixar 

                                                 
5 A apuração das condutas faltosas praticadas por licitantes não consiste em faculdade do gestor público com tal atribuição, mas em dever 
legal. A aplicação de penalidades não se restringe ao Poder Judiciário, mas, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, cabe também 
aos entes públicos que exercem a função administrativa. (Acórdão TCU nº 2077/2017-Plenário); Os gestores das áreas responsáveis por 
conduzir licitações devem autuar processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, na 
licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/02, sob pena de responsabilização. 
(Acórdão TCU nº 754/2015-Plenário). 



 

  

 

  
  
  
  
 

de manifestar sobre inexequibilidade de lance ou proposta, nos prazos determinados 
neste Edital; 

20.1.2.  Não assinar o contrato/ata de registro de preços ou não aceitar/retirar o 
instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

20.1.3.  Apresentar documentação falsa no curso do certame; 

20.1.4.  Fizer declaração falsa;  

20.1.5.  Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.6.  Cometer fraude fiscal. 

20.2. Para conduta descrita no item 20.1.1 poderá ser aplicada multa de até 5% do valor 
estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 4 (quatro) meses. 

20.3. Para conduta descrita no item 20.1.2 poderá ser aplicada multa de até 5% do valor 
estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 6 (seis) meses. 

20.4. Para as condutas descritas nos itens 20.1.3, 20.1.4, poderá ser aplicada a multa de 
até 10% do valor estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 24 (vinte e 
quatro) meses. 

20.5. Para as condutas descritas nos itens 20.1.5, 20.1.6, poderá ser aplicada a multa de 
até 10% do valor estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 60 (sessenta) 
meses. 

20.6. Para os fins do item 20.1.5, reputar-se-ão inidôneos os atos descritos nos artigos 337-
F, 337-H, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e 337-M do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 1940), 
alterada pela Lei nº 14.133/2021. Considera-se comportamento inidôneo, também, a 
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

20.7. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas acima 
ficará sujeito, ainda, à responsabilização civil e criminal. 

20.8. As sanções citadas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente. 

20.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 



 

  

 

  
  
  
  
 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.  

20.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 

20.9.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  

20.9.3. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da 
respectiva intimação, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e, 
subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999. 

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade e o disposto nos §§ 2º e 3º do 
artigo 22 da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 
1942). 

20.12. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, assim que caracterizada a 
preclusão administrativa no tocante à sua fixação. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

21.1. As sanções por falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou total do 
objeto estão previstas no item 12.3 do Termo de Referência e na minuta de contrato, 
anexos do Edital. 



 

  

 

  
  
  
  
 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
pregao@cfmv.gov.br ou por petição dirigida ao ou protocolada no endereço da sede do 
CFMV, situada no SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, Brasília-DF, CEP: 71205-060. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, se for o caso, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: pregao@cfmv.gov.br. 

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a Administração. 

22.9. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados ao CFMV poderão ser 
encaminhados até às 23:59 do último dia para interposição, vez que o pedido pode ser feito 
de maneira remota, pela internet, não exigindo que os funcionários da entidade estejam de 
prontidão para o seu recebimento, conforme Acórdão n.º 969/2022 Plenário-TCU6. 

22.10. As demais informações relevantes serão divulgadas mediante publicações no Portal 
do CFMV, no endereço https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/, bem como no 
portal COMPRASNET (www.gov.br/compras/pt-br/), ficando os licitantes interessados em 
participar do certame orientado a acessá-las. 

                                                 
6 Acórdão 969/2022 Plenário (Representação, Relator Ministro Bruno Dantas) Em licitação eletrônica, é irregular, por configurar excesso de 

formalismo, a limitação do prazo de impugnação do edital ao horário de funcionamento da entidade promotora do certame, vez que a 
impugnação pode ser feita de maneira remota, pela internet, não exige funcionários da entidade de prontidão para o seu recebimento e não 
interfere no horário de início da análise de impugnação, não havendo razão para que não seja aceita até às 23h59min da data limite. 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://www.gov.br/compras/pt-br/


 

  

 

  
  
  
  
 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

23.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de Ata divulgada no Sistema 
Eletrônico do Comprasnet, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas Decreto 
nº 10.024/2019 e na legislação pertinente. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.   

23.3. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o fuso horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 

23.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 

para fins de classificação e habilitação. 

23.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança jurídica da contratação.  

23.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 



 

  

 

  
  
  
  
 

23.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia, do interesse público e da instrumentalidade das formas. 

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.12. Ao Presidente do CFMV compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

23.13. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

23.14. O Edital e seus Anexos estão disponibilizados, na íntegra, no sítio 
www.gov.br/compras/pt-br/, bem como no portal do CFMV 
https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/. As demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (61) 2106-0400, ou por meio do e-mail pregao@cfmv.gov.br. 

24. DO FORO 

24.1. As questões decorrentes deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, perante a Seção 
Judiciária do Distrito Federal. 

25. ANEXOS 

25.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 
Anexo II –  Termo de Referência 
Anexo III – Orçamento Estimativo 
Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial 
Anexo V – Declaração 
Anexo VI – Minuta de Contrato  

Brasília, 11 de julho de 2022. 
  

 
Francisco Cavalcanti de Almeida 

 

 Presidente do CFMV 
CRMV-SP nº 1012 
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ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP CORPORATIVO 

Versão 2.1.1 
 

1 OBJETIVOS DO DOCUMENTO 

1.1 O presente estudo tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da 
aquisição ou terceirização de uma Solução de Backup Corporativo para a rede do CFMV, haja 
vista que existem duas modalidades de contratação para esse tipo de solução tecnológica. 

 

1.2 O Estudo Técnico Preliminar é um documento que faz parte do Planejamento da 
Contratação, em atendimento às disposições contidas no inciso IX do artigo 6º da Lei 
8.666/1993; nas instruções normativas do MP/SLTI; bem como indicado pelo Decreto nº 
10.024/2019 (Artigo 3º - incisos IV e XI; Artigo 8º - inciso I; Artigo 14º - incisos I e II).  

2 DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA 

2.1 Aquisição ou terceirização de Solução de Backup Corporativo, contemplando os 
procedimentos necessários para entrega, instalação, configuração, homologação, repasse de 
conhecimentos e testes, bem como garantia e suporte técnico de 60 (sessenta) meses. 

 

2.2 Após a conclusão desse estudo será possível decidir qual a melhor solução para o cenário 
atual do CFMV. 

3 NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Das motivações da contratação: 

3.1.1 Os dados e informações de uma empresa são considerados como os bens mais preciosos e 
caros que existem, pois, sem eles, uma organização não subsiste. Diariamente, empresas e 
cidadãos sofrem diversas tentativas de ataques. Muitos desses ataques causam prejuízos 
anuais de milhões de reais às instituições públicas e privadas, pois podem causar desde uma 
interrupção simples ou até mesmo uma interrupção que comprometa sistemas críticos 
como:  correio eletrônico (e-mails), banco de dados, sites etc. O prejuízo não é somente 
financeiro, mas também atinge a imagem da instituição. Por isso, o objetivo essencial dessa 
contratação é aquisição de uma solução completa de backup corporativo com o intuito de 
manter cópias de segurança dos dados e sistemas do CFMV para uma eventual restauração. 
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3.1.2 Segundo o fórum da Internacional IT, os ataques de Ransomware (sequestros de dados) 
aumentaram 92% no Brasil desde o início de 2021.  Em 2020, o Superior Tribunal da Justiça 
(STJ) sofreu um ataque de Ransomware que causou a suspensão das atividades do órgão por 
vários dias, acarretando, além dos transtornos, muitos prejuízos à nação. O que permitiu o 
órgão a se restabelecer e retomar as suas atividades foram as cópias de segurança, 
principalmente as que estavam armazenadas em fitas, pois o hacker invadiu e criptografou 
todos os dados dos servidores de rede. Sem essas cópias de segurança, seria impossível 
recuperar os dados e voltar o funcionamento dos sistemas. Caso isso não fosse possível, o 
órgão teria de se submeter aos hackers, pagando o resgate e, mesmo assim, sem a garantia 
de ter tudo de volta. Coisa que seria terrível para toda a nação. 

3.1.3 O CFMV vem ao longo dos últimos anos realizando investimentos significativos na área de TI. 
Vários serviços e sistemas foram aperfeiçoados e novas funcionalidades foram 
implementadas para atender o sistema CFMV/CRMVs. Consequentemente, houve um 
aumento das demandas por mais serviços informatizados, gerando mais dados e informações 
armazenadas. Todavia, para que tais dados e informações estejam seguros contra possíveis 
falhas e ataques, é necessário que se implemente uma solução especialista de 
Backup/Restauração a fim de que o CFMV esteja protegido e preparado para uma eventual 
necessidade. 

 

3.2 Das justificativas da contratação: 

3.2.1 Atualmente o CFMV não possui uma solução corporativa e avançada de Backup. As rotinas 
de backup atuais são realizadas por meio de ferramentas básicas do Sistema Operacional 
Windows Server da Microsoft, nas quais são limitadas e dependem de controles manuais, 
tornando assim uma solução vulnerável e limitada. 

3.2.2 A aquisição de uma Solução de Backup é fundamental para manter e assegurar a 
disponibilidade adequada dos serviços de TI em casos de perda de dados. A restauração dos 
dados permite que se retorne à continuidade dos serviços de TI, bem como a manutenção de 
dados históricos para o caso de auditoria, conforme previsto pelas Lei de proteção de dados 
do Governo Federal. Além do mais, essa solução de proteção permite apoiar os demais 
CRMVs de forma a manter seus dados íntegros, seguros e disponíveis. 

3.2.3 Esta contratação necessita de vigência de 60 (sessenta) meses de suporte e garantia. 
Seguindo as orientações do Ministério do Planejamento no documento "Boas práticas, 
Orientações e Vedações para Contratações de Ativos de TI", deve se considerar o tempo de 
vida útil mínimo de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento de Tecnologia e garantia, 
conforme transcrito abaixo: 

"1.4.5.1. Para aquisição de servidores de rede, aplicação, equipamentos de backup, 
armazenamento, segurança, entre outros, deve-se considerar o tempo de vida útil 
mínimo de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento da tecnologia e de garantia 
de funcionamento." 
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3.2.4 Oportuno ressaltar que os prazos de 60 (sessenta) meses foram estabelecidos em função do 
elevado investimento do objeto previsto neste processo. Deseja-se obter, deste modo, uma 
melhor amortização dos custos, resultando em um menor valor global de disponibilização 
dos insumos tecnológicos e serviços, bem como um melhor aproveitamento dos recursos de 
mercado, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração. 

3.2.5 Além da aquisição da Solução de Backup, existe a necessidade de se adquirir um novo Rack 
(estante) para colocação dos equipamentos adquiridos. A aquisição de um novo Rack para a 
sala de servidores é de suma importância para o sucesso do projeto, pois o atual Rack já não 
comporta todos os equipamentos, e ainda, necessita-se remanejar os equipamentos legados 
(ainda em produção), além dos previstos nessa nova contratação.  

3.2.6 Dessa forma, deseja-se distribuir e organizar melhor a sala de servidores de rede, 
possibilitando assim a distribuição correta dos equipamentos, bem como uma melhor 
distribuição dos pesos, e a separação entre equipamentos ativos e passivos, os quais são 
geralmente manipulados por empresas contratadas pelo CFMV para manutenção da rede. 

4 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E OS PLANOS DO ÓRGÃO, DA TI DO ÓRGÃO E DO 
GOVERNO FEDERAL 

4.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, nos termos 
do art. 1º, caput e art. 2º. § 1º da Lei nº 10.520/2002, em função das características gerais e 
específicas que seguem uma padronização de mercado e atendem a métodos e técnicas pré-
estabelecidas, padrões de desempenho, de qualidade e especificações usuais de mercado e 
comumente conhecidas, podendo assim ser objetivamente definidos. 

 

 
 OBJETIVO ESTRATÉGICO de TI 

A contratação da solução de TI 
colabora para o alcance dos 
objetivos estratégicos da TI? 

 
1 
 

Prover serviços de TI com qualidade para os usuários, 
assegurando que a estrutura tecnológica suporte os 
processos de trabalho do CFMV. 

Sim 

 
2 

Promover ações visando gerir as contratações e os recursos 
orçamentários necessários para o alcance dos objetivos da 
estratégia de TI. 

Sim 

3 

Promover o aperfeiçoamento das atividades de governança 
e gestão de TI com o objetivo de fornecer serviços de TI com 
maior eficiência e eficácia, observando normas vigentes e as 
boas práticas de mercado. 

Sim 

4 
Assegurar a disponibilidade, integridade e confidencialidade 
da informação. 

Sim 

5 
Promover a disponibilização e o gerenciamento das 
informações dentro e fora da unidade de TI. 

Sim 
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5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Levantamento do ambiente computacional do CFMV para insumo do fornecedor: 

 

Servidores Físicos Consumo em TB (bruto) Qtde de VMs 

Hyper-V - Servidor-1  (2 CPU) 4,14 13 

Hyper-V - Servidor-2 (2 CPU) 3,55 10 

Hyper-V - Servidor-3 (2 CPU) 2,60 10 

Hyper-V - Servidor-4 (2 CPU) 3,22 10 

Subtotal 13,51 43 

Previsão de crescimento de 20% 2,70 8 

8 sockets (CPU) ~ 16 TB (bruto) ~ 50 VMs 

 

Tipo de Dados Quantidade Consumo em GB total 

Base de dados MySQL 03 100 

Base de dados PostgreSQL 05 500 

Base Exchange Server 02 433 

MS Active Directory 02 10 

Servidores Linux 32 1600 

Servidores Windows 18 1800 

Pastas e arquivos (CIFS) 03 3583 

Consumo Total = 8.026 GB (8 TB) 

 

5.2 Atual topologia do ambiente de backup 

 

Rede Backup/ISCSI

Rede LAN
1Gbit

Servidor de Backup

Discos

Servidores Hyper-V (2 x cpu / 8 core)
Windows Server 2016

 
 
 

5.3 Topologia proposta após contratação da solução 
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Tape LTOServidor de Backup

Servidores Hyper-V (2 cpu / 10 cores)
Windows Server 2016

Discos

Gerência do Backup

Rede LAN
1Gbit

Rede iSCSIRede Backup

Switch 10Gbit
48p UTP

SAS

 

5.4 Política de Backup Sugerida 

5.4.1 Backup customizado de Banco de Dados MySQL/MS-SQL/PostgreSQL/Exchange:  

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: Executado a cada 1h durante as últimas 24h ou por demanda;  
c) Retenção: diário rotativo – 24 pontos de recuperação;  

5.4.2 Backup Diário VMs:  

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup diário executado fora do horário comercial (às 21h);  
c) Retenção: 7 dias (rotativo - 7 pontos de recuperação);  
d) FITA: Migração para Fita: diariamente, logo após a conclusão do backup;  

5.4.3 Backup Semanal VMs: 

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup executado no final de semana; 
c) Retenção: 1 mês (4 a 5 pontos de recuperação);  
d) FITA: Migração para Fita: Semanalmente, logo após a conclusão do backup;  

5.4.4 Backup Mensal VMs:  

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup executado no último dia do mês; 
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c) Retenção: 1 ano (12 pontos de recuperação);  
d) FITA: Migração para Fita: Mensalmente, logo após a conclusão do backup; 

5.4.5 Backup Anual VMs:  

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup executado no último dia do ano; 
c) Retenção: 5 anos (5 pontos de recuperação);  
d) FITA: Migração para Fita: Anualmente, logo após a conclusão do backup; 

 

6 RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM 

6.1 Tabela Resumo: 

Grupo 01 

Item Descrição Unidade Quant. 

01 
Software - Licenças do tipo perpétua com todas as 
características detalhadas para Solução de Backup  

– suporte e garantia 60 meses – 

Sockets 08 

(ou) TeraBytes 16 

(ou) VM 50 

02 
Hardware - Servidor dedicado de armazenamento de 

backup com 32 TB de capacidade livre (mínimo)  
– suporte e garantia 60 meses – 

Und 1 

03 
Hardware - Unidade de Fita - Tape Library LTO 8  

– suporte e garantia 60 meses – 
Und 01 

04 
Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310-D 

– Suporte e garantia 60 meses – 
Und 01 

05 
Controladora SAS – 6 Gbps 

– Suporte e garantia 60 meses – 
Und 01 

 

 

Grupo 02 

Item Descrição Unidade Quant. 

06 Fitas de backup regraváveis padrão LTO 8 Und 30 

07 Fitas de limpeza padrão LTO Und 03 

08 Etiquetas coloridas com código de barras Und 100 

 

7 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE MERCADO 

 

7.1 Foram consultadas algumas empresas para compor a análise de custos da solução: AX4B, 
CPD, GETTEC, NORTHWARE, SEPROL, INFOMACH, bem como o portal de compras do 
governo. 
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7.2 Dentre as opções mercadológicas disponíveis para atendimento da demanda, identificamos e 
analisamos as seguintes alternativas: 

a) Backup local – aquisição; 
b) Backup na nuvem – como serviço. 

7.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES ELENCADAS 

 

7.3.1 No duelo entre backup local e backup na nuvem, qual sai ganhando? A verdade é que, 
enquanto o backup na nuvem é uma grande tendência atual (possibilitando que empresas de 
todos os portes aumentem a segurança dos seus dados), o backup local ainda tem o seu 
lugar.  

7.3.2 De fato, quando o assunto é armazenar e garantir a proteção das informações, ambas as 
modalidades possuem suas vantagens e possíveis desvantagens. A escolha pelo melhor 
modelo (ou pelos dois) muitas vezes passa pelas necessidades específicas de cada negócio.  

 

7.3.3 OPÇÃO 1: BACKUP LOCAL 

 

7.3.3.1 O backup local (também conhecido como backup tradicional) é a maneira mais antiga de se 
fazer cópias de segurança e armazená-las dentro do ambiente interno das próprias 
empresas. 

7.3.3.2 Para o processo, geralmente são utilizados hardwares de disco rígido. Conjuntamente, há o 
trabalho de softwares (servidores), que são responsáveis por fazer a cópia dos dados para o 
hardware.  

7.3.3.3 O backup local também se vale de outros dispositivos físicos, tais como fitas magnéticas, HDs 
externos, CDs e DVDs.  As fitas, inclusive, eram os dispositivos mais utilizados antes que as 
unidades de disco tomassem esse lugar no início da década de 2000. Muitas organizações 
ainda fazem uso de fitas atualmente – principalmente para proteção offline contra os 
ataques de ransomware e outros crimes cibernéticos, assim como para o arquivamento de 
longo prazo (5 anos ou mais). 

7.3.3.4 O uso de HDs externos e pendrives, por sua vez, são muito utilizados em empresas de menor 
porte, porque se trata de uma forma mais simplificada de backup – basta copiar as 
informações para esses dispositivos. No entanto, por questões de segurança, essa deve ser 
apenas uma das modalidades de backup utilizada.  

7.3.3.5 De maneira geral, o princípio básico do backup local ou tradicional é a implantação do 
processo de cópias e armazenamento de dados em estruturas físicas no próprio ambiente 
da empresa. 

7.3.4 OPÇÃO 2: BACKUP NA NUVEM COMO SERVIÇO 
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7.3.4.1 Cada vez mais abrangente no mundo corporativo, o backup na nuvem (cloud backup) é a 
modalidade de backup “da vez”. O processo envolve a cópia dos dados para um servidor 
off-site, que geralmente é hospedado por um provedor de serviços.  

7.3.4.2 De acordo com o espaço utilizado, o custo do cloud backup é cobrado com base em 
elementos como capacidade e número de usuários envolvidos. É interessante conhecer a 
regra 3-2-1 do universo do backup, que aconselha as empresas a terem três cópias de seus 
dados, sendo que em duas mídias diferentes (disco e fita) e uma em local externo (off-site).  

7.3.4.3 O backup na nuvem, nesse sentido, tem um bom desempenho ao cumprir esses requisitos – 
isso porque a informação é armazenada off-site (fora do ambiente interno da empresa, ou 
seja, na nuvem) e funciona como uma outra mídia de armazenamento além do tradicional 
disco rígido local.  

7.3.4.4 Vale lembrar que as opções de backup de dados na nuvem incluem fazer o backup direto 
para uma nuvem pública, como AWS e Microsoft Azure, ou para uma nuvem privada do 
provedor do serviço. As estratégias mais novas e atualizadas dessa modalidade envolvem o 
backup cloud-to-cloud, no qual as informações que já estão na nuvem (em aplicações SaaS 
como o Office 365) são transferidas para uma outra nuvem. 

7.3.5 BACKUP LOCAL X BACKUP NA NUVEM: UMA ANÁLISE 

 

7.3.5.1 O cenário de hoje é claro: processos de trabalho baseados na nuvem são um grande boom de 
popularidade em empresas de todas as categorias. As plataformas desse tipo não só vêm 
ganhando novas funcionalidades, como os serviços de armazenamento e backup na nuvem 
também têm marcado uma presença definitiva no mercado.  

7.3.5.2 Nesse contexto, é um fato que a facilidade e a escalabilidade da computação em nuvem são 
capazes de promover uma solução de backup de excelência para organizações que 
precisam proteger seus dados.  

7.3.5.3 Por outro lado, os provedores de backup local também têm sua fatia do mercado. A 
capacidade de armazenamento em fitas vem crescendo, e os discos rígidos estão cada vez 
mais rápidos. Há ainda o fato de que se uma organização faz uso do backup local há muito 
tempo, pode haver uma razão justificável (segurança nacional, por exemplo) que impeça a 
mudança para a nuvem.  

7.3.5.4 O ideal, nesses casos, é que os gerentes de TI analisem os efeitos dessa possível mudança, 
identificando se ela faz sentido operacionalmente e financeiramente. Além disso, pode ser 
interessante considerar uma migração parcial, mantendo algumas informações em backup 
local.  

7.3.5.5 Nesse ponto, vale a pena destacar que muitas organizações (em especial as de maior porte) 
utilizam um mix de backup local e backup na nuvem, apostando nas duas modalidades – o 
backup híbrido. A configuração realmente é vantajosa, visto que ambas têm prós e contras. 
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7.3.5.6 O backup local de arquivos, por exemplo, pode oferecer uma recuperação mais rápida, mas o 
backup na nuvem garante a segurança off-site caso ocorra um desastre nos data centers ou 
dispositivos físicos. Enquanto o cloud backup tem um gerenciamento mais descomplicado, 
o tradicional ou local requer mais tempo e esforços da equipe de TI. 

 

7.3.6 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO BACKUP LOCAL  

7.3.6.1 Como vantagens consideráveis, o backup local oferece facilidade de acesso (já que os dados 
estão on-site, na própria empresa), velocidade (os discos rígidos estão cada vez mais 
rápidos para operações de backup e recuperação) e maior controle da segurança (o 
processo pode ser gerenciado internamente, diferente do que acontece com um provedor 
cloud).  

7.3.6.2 Recuperação rápida de grandes volumes: Uma vez que um backup local não depende de uma 
conexão à internet, é muito mais rápido recuperar grandes volumes de dados.  

7.3.6.3 Saiba onde estão seus dados: Um provedor de nuvem pode armazenar seus backups em 
diferentes estados, até mesmo em diferentes países, se as regulamentações de 
conformidade de dados se aplicarem. Com um backup local, você sabe onde seus dados 
residem e tem controle direto sobre o acesso aos seus dados. 

7.3.6.4 Como desvantagens, podemos citar o alto custo inicial da operação (que envolve a aquisição 
de infraestrutura física), dificuldades de escalabilidade (caso a empresa precise de mais 
espaço de armazenamento, é preciso comprar e instalar mais dispositivos físicos), 
manutenção mais complexa (demandando mais tempo e trabalho do time de TI), 
vulnerabilidades de segurança (visto que dispositivos físicos ficam expostos a panes, 
quedas de energia e ataques cibernéticos) e ainda vulnerabilidades de recuperação de 
desastres – com ataques aos data centers. 

 

7.3.7 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO BACKUP NA NUVEM  
 

7.3.7.1 Como prós do cloud backup, podemos incluir:  

 
a) Baixos custos iniciais e ótimo custo-benefício; 
b) Ampla acessibilidade: os dados podem ser acessados de qualquer dispositivo 

conectado à internet, em qualquer lugar; 
c) Amplo leque de ferramentas de segurança; 
d) Fácil escalabilidade; 
e) Fácil gerenciamento, já que o provedor do serviço se encarrega de grande parte do 

processo. Assim, o time de TI fica liberado; 
f) Facilidade de recuperação de desastres.  

 

7.3.7.2 Como pontos contra, é possível mencionar: 

 
a) Acumulação de custos, à medida que mais informações forem armazenadas em mais 

espaço na nuvem; 
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b) Comparação de custos: softwares em nuvem podem parecer uma opção acessível 
quando comparado a uma instalação interna de software, mas é importante comparar 
os recursos das duas opções antes de fazer uma escolha. Alguns recursos específicos e 
essenciais para o seu negócio podem não estar contemplados no software da nuvem. 
Às vezes, você pode receber cobranças extras pela adição de recursos adicionais. 

c) Restaurações de dados mais lentas e custosas: o ponto fraco da nuvem é a 
dependência do link de internet e suas limitações de velocidade. 

d) Conexão à internet: para a computação em nuvem, uma conexão à internet é 
obrigatória para acessar seus dados e informações. 

e) Baixa largura de banda: com uma largura de banda baixa, os benefícios da computação 
em nuvem não podem ser aproveitados. Às vezes, mesmo uma conexão de alta largura 
de banda pode levar a um desempenho de má qualidade devido à alta latência. 

f) Qualidade afetada: a internet é usada para vários propósitos, como ouvir áudios, 
assistir a vídeos online, fazer download e upload de arquivos pesados, fazer impressões 
de arquivos a partir da nuvem e por aí vai. A qualidade da conexão de computação em 
nuvem pode ser afetada quando muitas pessoas utilizam a rede ao mesmo tempo. 

g) Questões de segurança: é claro que a computação em nuvem mantém seus dados 
seguros. Mas, para manter a segurança completa, a consultoria de uma empresa 
especializada é importante. Caso contrário, o negócio pode se tornar vulnerável a 
hackers e ameaças. Para garantir a proteção na nuvem, é preciso tomar determinadas 
precauções, como criptografia. 

h) Acordos não negociáveis: alguns fornecedores de computação em nuvem têm 
contratos não negociáveis para empresas. Pode ser desvantajoso, dependendo do seu 
modelo de negócio. 

i) Sem disco rígido: como Steve Jobs, o falecido presidente da Apple, afirmou: “Eu não 
preciso de um disco rígido no meu computador se eu puder chegar ao servidor mais 
rapidamente sem ele”. Mas algumas pessoas que usam softwares pesados ainda 
consideram essencial ter um disco rígido conectado. 

j) Falta de suporte: se não tiver cuidado na hora de escolher o seu provedor na nuvem, 
você poderá ficar com um serviço que não ofereça o suporte adequado. 

k) Incompatibilidade: às vezes, há problemas de incompatibilidade de software, 
especialmente quando pensamos na instalação de algumas aplicações, ferramentas e 
software de um computador pessoal. 

l) Falta de conhecimento sobre a sua rede: é verdade que as empresas de computação 
em nuvem fornecem acesso a dados como CPU, RAM e utilização de disco. Mas apenas 
pense como seu insight se torna pequeno dentro dessa grande rede. Então, se aparecer 
um bug no seu código, um problema de hardware ou qualquer coisa, sem conseguir 
reconhecê-lo será impossível corrigi-lo. 

m) Mínima flexibilidade: o aplicativo e os serviços são executados em um servidor remoto. 
Devido a isso, as empresas que utilizam a computação em nuvem têm controle mínimo 
sobre as funções do software, bem como hardware. Os aplicativos nunca podem ser 
executados localmente devido ao software remoto. 
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n) Tempo para baixar um backup completo: Dependendo da internet e do volume de 
dados, pode levar tempo – de horas a dias – para baixar um backup completo da 
nuvem.  

o) Potencial de perda de dados quando o contrato termina: Tenha cuidado e examine de 
perto a política do provedor de nuvem no que diz respeito aos contratos cancelados. 
Você precisa se assegurar de que você poderá baixar seu backup se você decidir 
cancelar o seu contrato. Certifique-se de confirmar quanto tempo o provedor de 
nuvem manterá seus dados após o cancelamento do contrato.  

p) Difícil trocar o provedor de nuvem: Se você tiver seu backup com um provedor de 
nuvem e decidir mudar para outro, pode ser demorado fazer tal troca. Embora você 
possa simplesmente fazer backup de seus sistemas para o novo provedor de nuvem, 
você vai querer migrar também seus backups mais antigos para a nova infraestrutura 
de nuvem. Existem algumas ferramentas para ajudá-lo a realizar as migrações em 
nuvem, mas essas ferramentas funcionam melhor se você tiver apenas baixos volumes 
de dados. Se você tiver grandes volumes de dados em backup com o provedor de 
nuvem original, você precisará baixar esses arquivos e depois carregá-los para a 
infraestrutura do novo provedor. Carregar e baixar um grande volume de dados pode 
levar uma quantidade significativa de tempo, dependendo da velocidade do link. 

 

7.3.8 CONCLUINDO: QUAL CAMINHO SEGUIR?  

7.3.8.1 Como é comum nessas questões, não há uma única resposta certa. A melhor estratégia de 
backup depende das necessidades específicas do seu negócio, da infraestrutura de TI e da 
verba disponível da segurança.  

7.3.8.2 Entretanto, com a disponibilidade de recursos e finanças, a abordagem híbrida pode ser uma 
resposta completa e segura para atender à regra do backup 3-2-1. De fato, a melhor forma 
de oferecer altos níveis de proteção dos seus dados é combinar as potencialidades do 
backup local e do backup na nuvem.  

 

8 ESTIMATIVA PRELIMINARES DE PREÇOS 

8.1 Para a realização da pesquisa de preços foi enviado aos fornecedores informações do 
ambiente do CFMV, o quantitativo de máquinas virtuais (VMs) e espaço em disco necessário 
para o armazenamento de 5 (cinco) anos de dados. 

8.2 Foram montados alguns cenários com pequenas variações de estratégias para melhor 
compor os custos. 

 

8.3 Backup local: 

EMPRESA 1 

PRODUTO UND QTDE VL UNIT VL TOTAL 

Licença perpétua de Software de Backup Sockets 16 R$ 7.790,00 R$ 124.640,00 

Suporte e manutenção Sockets 16 R$ 4.811,00 R$ 76.976,00 
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Servidor de Backup Und 1 R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 

Tape Library ML3 - Opcional Und 1 R$ 245.000,00 R$ 245.000,00 

Instalação Horas 32 R$ 225,00 R$ 7.200,00 

Hands-on Horas 8 R$ 225,00 R$ 1.800,00 

Suporte 4h/mês por até 60 meses Horas 240 R$ 225,00 R$ 54.000,00 

Valor Total R$ 649.586,00 

 

EMPRESA 2 

PRODUTO UND QTDE VL UNIT VL TOTAL 

Servidor de Backup – 32 TB Líquidos Und 01 R$ 116.816,59 R$ 116.816,59 

Software de Backup – 5 Anos Sockets 08 R$ 45.793,10 R$ 366.344,80 

Tape Library  – LTO-8 SAS Und 01 R$ 73.083,02 R$ 73.083,02 

Fitas LTO8 Und 30 R$ 903,25 R$ 27.097,56 

Label Tapes Pack Und 01 R$ 672,00 R$ 672,00 

Cabo conexão SAS Und 01 R$ 519,79 R$ 519,79 

Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310-D Und 01 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 

PDU Vertical 230V 32A – Saida (20) C13 (04) C19 Und 04 R$ 6.850,00 R$ 27.424,00 

Serviço de implantação e configuração Und 01 R$ 23.457,16 R$ 23.457,16 

Valor Total R$ 647.422,34 

 

MÉDIA VALOR TOTAL (média) 

Aquisição de Solução de Backup Corporativo on-premises R$ 648.504,17 

 

8.4 Backup como serviço (nuvem): 

EMPRESA 1 

Tipo de Serviço Descrição dos produtos Valor Total mensal 

Baas (Backup as Service) 45 VM (virtual machine) R$ 1.350,00 

Baas (Backup as Service) 32 TB de espaço R$ 8.960,00 

 Total Mensal R$ 10.310,00 

 Valor Total em 60 meses R$ 618.600,00 

 

EMPRESA 2 

Tipo de Serviço Valor unitário Valor Total mensal 

Software Backup 32TB 0,30 R$ 9.600,00 

Licença de Software VM Standard 45 VMs R$ 1.260,00 

 Total Mensal R$ 10.860,00 

 Valor Total em 60 meses R$ 651.600,00 

 

MÉDIA VALOR TOTAL (média) 

Solução de Backup Corporativo (BaaS – Backup como Serviço) R$ 635.100,00 
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9 ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS 

9.1 A análise comparativa de custos foi elaborada considerando apenas as soluções técnica e 
funcionalmente viáveis, nos termos do inc. III art. 11 da IN-01/2019/SGD, e inclui: 

 
a) Comparação de custos totais de propriedade (Total Cost Ownership - TCO) por meio da 

obtenção dos custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços de cada solução, a 
exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia, manutenção; e 
 

b) Memória de cálculo que referencie os preços e os custos utilizados na análise, com vistas 
a permitir a verificação da origem dos dados. 

 

ALTERNATIVA (em 60 meses) VOLUME 
VALORES ESTIMADOS 

TCO UNITÁRIO TCO GLOBAL 

Aquisição de Solução de Backup ON-PREMISES (local) 32TB R$ 20.265,75 R$ 648.504,17 

Contratação de Backup com Serviço (BaaS - nuvem) 32TB R$ 19.846,87 R$ 635.100,00 

Diferença R$ 13.404,17 

 

10 JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

 

10.1 Ao analisar os prós e contras de cada solução, elencamos os principais pontos 
(considerações) para a tomada de decisão: 

a) Velocidade de Recuperação. A solução local (on-premisses) permite a melhor taxa de 
velocidade tanto para o backup como para a recuperação (restore) e, 
consequentemente, um retorno mais rápido dos serviços e menor prejuízo geral 
com o tempo de parada. Com a solução armazenada em nuvem, caso seja 
necessário recuperar um único servidor (VM) por meio do link de internet, esse 
processo levará vários dias.  

b) Aproveitamento do Hardware. Mesmo com o fim do suporte e garantia do hardware 
de cinco anos, ainda assim é possível utilizar e/ou reaproveitar todo o conjunto por 
vários anos (por 10 anos ou mais), conforme já foi feito com outros equipamentos 
legados. 

c) Capacidade das FITAS LTO 8.  As unidades de fitas LTO 8 possuem capacidade de 12 
TB em modo nativo e 30 TB em modo comprimido, ou seja, uma única fita é capaz 
de armazenar todas as VMs (máquinas virtuais) do CFMV. Além disso, a taxa de 
transferência (velocidade) é de 300 MBytes por segundo (ou 2.400 Mbps) em modo 
nativo (sem compressão), muito superior a um link de comunicação de dados com a 
Internet; 

d) Fitas como proteção contra os ataques de Ransonware. Com o advento dos ataques 
de ransonware, as fitas voltaram a serem uma boa estratégia para se proteger 
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desses ataques, pois elas podem ser ejetadas da unidade (drive) e até guardadas 
em outro local (off site), evitando assim, que os hackers consigam destruí-las. 

e) Licenças perpétuas. O uso de licenças perpetuas, nesse caso, nos permite continuar 
utilizando a solução de backup, mesmo com o término do suporte e garantia. 

f) Dependência de provedor de nuvem. A solução em nuvem é totalmente dependente 
do provedor de serviços. Em caso de um novo contrato e de uma migração dos 
dados de backup para outro provedor, envolve um processo demorado e muitas 
vezes complicado e dispendioso. 

g) Contratação de Datacenter virtual. A contratação de um Datacenter na nuvem é uma 
estratégia alternativa para se manter uma réplica de todos os dados em local 
externo e seguro (off-site). Assim, todos os dados do CFMV estarão protegidos fora 
do ambiente local, permitindo que se “vire a chave” a qualquer momento, gerando 
menos impacto e menor tempo de parada. Essa contratação está prevista para os 
próximos meses e completará a estratégia de segurança e de alta disponibilidade 
que o órgão almeja. 

h) Número ilimitado de máquinas virtuais. Com a aquisição de licenças perpétuas por 
socket (cpu), não há limites para se fazer backup das máquinas virtuais (VM). No 
caso da contratação na nuvem, os valores são relativos à quantidade de VMs e 
quantidade de dados utilizadas. 

10.2 Em relação aos custos de cada solução, considerando os 5 anos (60 meses), a diferença a 
favor da contratação como serviço é algo em torno de R$ 13 mil (reais). Ou seja, é uma 
diferença pequena levando em consideração as demais vantagens da aquisição da solução 
conforme explanadas acima. 

10.3 Assim, a alternativa mais adequada para atendimento à demanda é a Aquisição de Solução 
de Backup Corporativo on-premises. 

 

11 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI COMO UM TODO 

 

GRUPO 01 

11.1 ITEM 01: Software - Solução de backup corporativo 

11.1.1 LICENÇAS 

a) As licenças do software deverão ser do tipo “perpétua” e, PREFERENCIALMENTE para 8 (oito) 
sockets. Caso o fabricante não possua essa modalidade de venda, então deverá ser utilizado 
outros critérios, desde de que sejam mais vantajosos para a contratante, como: 

i) Por TeraBytes de backup  
ii) Por VM (carga de trabalho “workload”) 

b) O Servidor/Solução deverá vir com todas as licenças de uso e funcionamento necessárias 
para desduplicação, compressão, otimização de área, replicação e criptografia inclusos, 
baseadas em snapshots; 
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c) A solução deverá prover licenciamento que englobe todas as funcionalidades e requisitos 
elencados neste Termo de Referência, independentemente de qualquer quantidade de 
utilização do referido serviço, sem nenhum tipo de cobrança adicional; 

d) Para o ambiente virtual, a solução não deverá apresentar limitações quanto a capacidade 
protegida (Front-End) ou volume de dados armazenados no Backup (Back-End); 

e) O licenciamento e solução ofertada deverá proteger ambientes virtuais da Microsoft (Hyper-
V) e VMware; 

f) A solução ofertada deverá possuir todos os produtos na versão estável mais atual do 
produto. Não serão aceitos produtos obsoletos ou fora de linha de produção do Fabricante; 

g) Todos os módulos de software que compõe a solução deverão pertencer ao mesmo 
fabricante, não sendo aceitas composições de softwares de fabricantes distintos para o 
atendimento das especificações; 

h) O licenciamento ofertado deverá ser fornecido com garantia, incluindo suporte técnico e 
atualização de releases. As licenças deverão estar no nome da contratante; 

i) A solução ofertada não pode ser do tipo comunidade, software livre, ou possuir 
componentes e módulos sem suporte oficial do fabricante; 

j) A solução não deverá exigir licenças adicionais para o backup e recuperação de máquinas 
virtuais das seguintes aplicações: 

i. MySQL; 
ii. PostgreSQL; 

iii. Microsoft Active Directory; 
iv. Microsoft SQL Server; 
v. Microsoft Exchange Server; 

vi. Tais aplicações deverão ser protegidas com ou sem o uso de agentes; 
vii. O software deverá produzir backups consistentes dessas aplicações. 

11.1.2 GERENCIAMENTO – OPERAÇÃO - RECURSOS 

a) A Solução deverá possuir console única para o gerenciamento remoto, instalada em sistema 
operacional Microsoft Windows ou Linux; 

b) A solução deverá possuir fácil acesso para administradores, através de console gráfica em 
ambiente Web ou aplicativo cliente, onde os acessos sejam realizados por meio de 
autenticação de usuário e senha; 

c) A solução deverá realizar suas tarefas de proteção e recuperação das máquinas virtuais sem 
agentes (agentless) para ambiente Microsoft Hyper-V e VMware; 

d) A solução deverá possuir agentes/clientes compatíveis com sistemas Windows, Linux; 
e) Deverá ser capaz de estabelecer perfis de acesso diferenciados e configuráveis para 

atividades de administração e operação do software de gerenciamento (segregação de 
acesso); 

f) O software de gerenciamento do backup deverá informar o espaço de armazenamento total 
e disponível; 

g) A solução deverá possuir técnicas para proteção contra RANSOMWARE por meio de backups 
imutáveis em um Repositório Seguro; 

h) A solução deverá possuir total compatibilidade com unidades de fitas, permitindo: 
i. Clonar fitas para exportação e cópias adicionais; 
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ii. Verificação de consistência de fitas; 
iii. Restauração; 
iv. Apagamento de fita; 
v. Relatórios detalhados; 

i) A solução deverá permitir integrações com Storages primários e secundários dos principais 
fabricantes do mercado; 

j) A solução deverá possuir compatibilidade com tecnologias de nuvem como: AWS, Microsoft 
Azure e Google Cloud Platform; 

k) A solução deverá incluir funcionalidades de proteção (backup) de todas as cargas de trabalho 
especificadas nesse termo de referência e replicação de máquinas virtuais do tipo VMware e 
Hyper-V, integradas em uma única solução, incluindo a possibilidade de realizar um failover 
para o site de destino e um failback para o site original, considerando apenas o diferencial 
(delta) dos dados alterados durante essa operação: 

i. A funcionalidade de replicação de Máquinas virtuais deve permitir a criação de 
réplicas de VM de forma em que as aplicações estejam consistentes. Tal 
funcionalidade deve suportar no mínimo as seguintes aplicações: Microsoft 
Exchange, Sharepoint, SQL Server e Active Directory; 

ii. A consistência das réplicas deve ser de forma integrada no software de backup e 
replicação sem a necessidade de uso de scripts; 

iii. Não serão aceitas soluções de replicação que façam uso apenas da técnica de 
replicação “crash consistente”; 

l) As funcionalidades de replicação de máquinas virtuais devem estar licenciadas para seu 
pleno uso; 

m) Para fins de dimensionamento do licenciamento devem ser consideradas replicações apenas 
em sentido único (do site primário para o site secundário); 

n) A solução de replicação ofertada deve ser do mesmo fabricante do software de backup e 
dever suportar no mínimo a replicação de VMs Hyper-V e VMware; 

o) A solução de replicação deve possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: 
i. Permitir o remapeamento de vSwitch/Switch Virtual entre o host de origem e 

destino; 
ii. Permitir a readequação de endereçamento IP entre o site de origem e destino de 

forma automatizada através da console do software de backup e replicação; 
iii. Permitir o uso de imagens de backup já existentes no site de destino como uma 

réplica inicial, evitando assim o uso excessivo de link para envio da primeira cópia 
completa da máquina virtual para site secundário; 

iv. Permitir o mapeamento de uma VM já existente no site secundário, como alvo de 
destino de replicação; 

v. Permitir a criação de cadeias de snapshots na réplica da VM, permitindo assim criar 
pontos de recuperação adicionais na réplica da VM.    

vi. Permitir restaurar arquivos de forma granular a partir da imagem de replica 
armazenada no site de destino; 

vii. Possuir funcionalidade para efetuar testes de Disaster e Recovery (DR) no site 
secundário sem impactar o uso do ambiente de produção; 

viii.  Permitir a criação de planos de recuperação com as funcionalidades de ordenar a 
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inicialização das máquinas virtuais e definir um intervalo de tempo entre elas; 
ix. Deverá possuir funcionalidade para recuperação planejada onde possam ser 

efetuadas movimentações das VMs entre sites sem a perda de dados. Para tal 
funcionalidade o software de replicação pode, se necessário de forma automatizada 
desligar a VM de origem e efetuar um último ciclo replicação, antes de ligar a VM no 
destino; 

x. A solução de replicação de máquinas virtuais deve possuir mecanismos nativos de 
aceleração de WAN. 

p) Suportar a replicação dos dados de backup armazenados em disco para sites remotos, 
permitindo ainda que o restore dos dados seja feito por meio das cópias armazenadas 
remotamente; 

q) Permitir o controle da banda de dados utilizada para a operação de replicação dos dados de 
backup; 

r) A solução deverá permitir a visualização em sua console gráfica ou geração de relatórios de 
backup, os quais permitam obter minimamente as seguintes informações: 

i. Horário de início e término de uma rotina de backup; 
ii. Tempo de duração de uma rotina de backup; 

iii. Status do backup (situação): 
iv. Relação dos objetos incluídos na rotina de backup; 
v. Horário de início e término do backup de cada objeto; 

vi. Volume de dados na origem durante a rotina de backup; 
vii. Volume de dados com compressão e desduplicação; 

viii. Taxa de desduplicação e compressão de dados; 
ix. Suportar a geração de relatórios sobre o consumo de licenças; 
x. Permitir a retenção dos dados históricos por período mínimo de 12 meses. 

 
s) A console web deverá oferecer relatórios operacionais básicos com no mínimo as seguintes 

informações: 
i. Estatísticas do Jobs – Nome do Job, Tipo, Plataforma, data e horário da última 

execução e status; 
ii. Máquinas Virtuais e Jobs – Nome da Máquina Virtual, Nome do Job de Backup, 

Quantidade de Pontos de Restauração, última e próxima execução; 
iii. Relatório de Auditoria – Com informações realizadas pelos usuários, incluindo Nome 

do Usuário, Data e horário que o usuário realizou a operação, Tipo da operação. 
 

t) A solução deverá suportar a geração de relatórios de máquinas virtuais protegidas, 
contendo: 

i. Quantidade total de máquinas virtuais na infraestrutura virtual; 
ii. Relação das máquinas virtuais, indicando as que possuem backup e aquelas que não 

possuem; 
iii. Quantidade de versões de backup armazenadas para cada máquina virtual protegida; 
iv. Data da última execução da rotina de backup com sucesso; 
v. Repositório no qual o backup do objeto está armazenado. 

 



 
 

 
 

18 
 

u) A solução deverá possuir relatórios pré-definidos, disponíveis sem necessidade de alteração 
do código-fonte, uso de scripts ou customizações não oficiais, devendo estar disponíveis 
quando da implementação da solução, contendo minimamente as seguintes características: 

i. Permitir a segregação de acesso de acordo com o perfil do usuário; 
ii. Permitir o envio automático e programado de relatórios por e-mail; 

iii. Permitir exportar os relatórios gerados nos formatos: Web, CSV, PDF; 
iv. Suportar a geração de relatórios de ""charge-back"" para o ambiente de backup; 
v. Suportar a geração e envio de alarmes/alertas automaticamente; 

vi. Relação sobre todos os objetos enviados para fitas, com informações sobre o tipo de 
dado enviado, quantidade de versões de backup enviadas e em quais fitas estão 
localizados os dados; 

vii. Relação sobre as fitas, com informações sobre os dados contidos nelas, espaço livre e 
utilizado; 

viii. Relação sobre as fitas utilizados em backups de longa retenção do tipo GFS 
(Grandfather-Father-Son) com informações sobre o período de retenção, quantidade 
de fitas em cada conjunto, as datas em que as cópias são criadas, e em quais fitas os 
dados estão localizados. 

 
v) A solução deverá conter relatórios avançados, tais como: 

i. Auditoria de alterações de objeto da infraestrutura virtual; 
ii. Auditoria de alterações da infraestrutura de backup; 

iii. Modelagem em caso de falhas; 
iv. Capacidade planejamento da infraestrutura virtual; 
v. Relatórios para otimização de infraestrutura virtual; 

vi. Crescimento de Máquinas; 
vii. Capacidade planejamento de infraestrutura de backup; 

viii. Avaliação de desempenho do armazenamento de dados do ambiente virtual; 
ix. Avaliação de configuração de máquinas virtuais; 
x. Estimativa da taxa de alteração de máquinas virtuais; 

 
w) A solução deverá possuir recursos de catálogo ou índices, incluindo: 

i. Oferecer base de dados relacional para o armazenamento do catálogo e possuir 
funcionalidades de recuperação rápida em caso de desastre fornecido por 
ferramentas especificamente desenhadas para esta função; 

ii. Deverá fazer uso de tecnologia de replicação dos dados do site principal para o site 
de desastre (não somente os dados protegidos – imagens de backup – mas também 
do catálogo do software de backup necessário para a recuperação do dado), de 
forma que em um evento de desastre, os sites sejam independentes no processo de 
recuperação; 

iii. Ser capaz de operar em Data Centers distintos, compartilhando um mesmo catálogo, 
possibilitando a restauração dos dados entre Data Centers sem a necessidade de 
releitura das mídias; 

iv. Possuir um mecanismo de reconstrução do banco de dados de catálogo e índices, de 
modo a haver uma estratégia contra dados corrompidos, sem a necessidade de 
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recatalogar as imagens de backup, ou seja, possibilitar a reconstrução do catálogo ou 
banco de dados no caso de perda do mesmo; 

v. Possibilitar a replicação do catálogo do servidor de backup/restore, para recuperação 
rápida em caso de desastre; 

vi. Deverá permitir o agendamento de rotinas de backup do catálogo ou banco de dados 
da solução para fins de recuperação em casos de desastres. 

11.1.3 AMBIENTE MICROSOFT 

a) Deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows Server 2008 R2 SP1 e 
superiores; 

b) Deverá assegurar a consistência de aplicações transacionais de forma automática por meio 
da integração com Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows; 

c) Deverá dar suporte a arquivos criptografados, por ex. (BitLoker) para casos em que demande 
a criptografia nesse formato para a proteção de instancias Windows; 

d) Restauração granular de arquivos de máquinas Windows a partir de um backup; 
e) Realizar exporte de discos para determinados backups criados por agentes em máquinas 

Windows; 
f) Restauração granular de MS Active Directory, MS-SQL, MS Exchange Server, nas versões 2016 

e superiores, permitindo a recuperação de objetos individuais, sem precisar recuperar os 
arquivos da máquina virtual inteira e ter que reiniciá-la; 

g) Suporte a backup e restauração bare-metal para ambientes Microsoft Windows; 
h) Deverá permitir que se recupere qualquer tipo de backup realizado (servidor físico, estação, 

VM, nuvem) e converta em uma VM Hyper-V; 
i) Deverá possuir total compatibilidade com a linguagem Powershell da Microsoft; 
j) Deverá possuir total compatibilidade com Cluster da Microsoft (Failover Cluster); 
k) Suporte a backup de máquinas virtuais localizadas em volumes CSV (Cluster Shared Volume). 

11.1.4 AMBIENTE LINUX 

a) Backup e Restauração de sistemas operacionais de máquinas Linux; 
b) Realizar exporte de discos para determinados backups criados por agentes em máquinas 

Linux; 
c) Suporte a backup e restauração bare-metal para ambientes Linux; 
d) Os agentes de backup deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais: 

i. Red Hat Enterprise Linux 6/7 e versões superiores; 
ii. Debian Linux 10 e superiores; 

iii. Oracle Linux 6/7 e superiores; 
iv. CentOS 7 e superiores; 
v. Linux Ubuntu Server 16.04 e superiores. 

11.1.5 AMBIENTE DE BANCO DE DADOS 

a) Deverá garantir a recuperação consistente, com ou sem agentes adicionais para o ambiente 
virtualizado, principalmente para os seguintes softwares: 

 MySQL versão 5.6 e superiores; 

 Microsoft Exchange Server 2016 e superiores; 
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 Microsoft SQL Server 2008 e superiores; 

 Microsoft Active Directory – versão 2008 R2 e superiores. 

 PostgreSQL versão 9.6 e superiores. 

11.1.6 AMBIENTE DE VIRTUALIZADORES 

a) A suíte da solução de backup deverá ser desenvolvida para ambientes virtuais VMware 
vSphere e Microsoft Hyper-V, protegendo-os de forma nativa e, deverá fornecer um 
conjunto completo e otimizado de recurso para executar tarefas de proteção de dados e 
recuperação de desastres; 

b) A solução deverá ser totalmente compatível com soluções de Cluster da Microsoft e da 
VMware; 

c) Deverá ter a capacidade de integração por meio de API’s dos fabricantes de infraestrutura 
virtualizada para a proteção de dados; 

d) Deverá possibilitar a inicialização de uma máquina virtual diretamente do arquivo de backup, 
inclusive sem necessidade de “hidratação” dos dados “deduplicados” e “comprimidos” sem 
depender de appliance ou hardware; 

e) Não deverá necessitar de instalação de agentes para poder realizar suas tarefas de proteção, 
recuperação e replicação das máquinas virtuais; 

11.1.7 REPOSITÓRIO SEGURO 

a) A solução deverá implementar a técnica de Repositório Seguro para proteção contra 
Ransomwares, onde o dado uma vez gravado, não pode ser modificado. Essa proteção 
contra gravação oferece a garantia de que os dados não poderão ser adulterados depois de 
gravados no dispositivo - Imutável; 

b) A solução deverá impedir a criptografia e exclusão por Ransomware e de agentes maliciosos; 

c) A solução deverá implementar credenciais de uso único, com o intuito de impedir que os 
hackers obtenham essas credenciais de um equipamento infectado. 

11.1.8 IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO 

a) Caberá à CONTRATADA, a partir da solicitação da CONTRATANTE, o serviço de instalação e 
configuração de todos os componentes do Grupo 01 no Data Center da CONTRATANTE, 
incluindo instalação física e lógica, bem como sua configuração e operacionalização; 

b) A CONTRATADA deverá realizar a configuração inicial de todos os componentes da solução 
de forma a garantir que a solução seja entregue à equipe técnica do CFMV em perfeitas 
condições de uso, considerando o atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo 
de Referência, e sem nenhum ônus adicional para a contratante; 

c) Os serviços que eventualmente acarretem risco para os sistemas em produção ou requeiram 
parada de servidores e equipamentos, somente poderão ser executados fora de expediente, 
em horários previamente acordados com a área de TI do CFMV; 

d) O Software de Gerenciamento de Backup deverá ser instalado e configurado seguindo as 
melhores práticas de mercado e recomendações do fabricante, visando à migração das 
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rotinas de Backup existentes do CFMV para a nova Solução; 

e) A CONTRATADA em conjunto com o CFMV deverá realizar um teste de restauração para cada 
um dos Jobs de Backup implementados na nova Solução; 

f) Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, após solicitação da CONTRATANTE, um 
cronograma para execução do serviço de instalação e configuração dos equipamentos, 
seguindo as especificações detalhadas do grupo 01; 

g) Realizar integração com os servidores, storage, unidade de fita e switches existentes; 

h) Criação dos processos de backup/restore com base na definição das políticas de 
backup/restore, utilizando as melhores práticas, considerando o ambiente de TI do CFMV, 
necessidades e restrições definidas; 

i) Criação e configuração dos seguintes recursos e funcionalidades: 

i. Repositórios de armazenamento em disco e fita; 

ii. Desduplicação; 

iii. Replicação; 

iv. Integração com os sistemas de banco de dados e Hypervisors; 

v. Políticas de Backup e retenção; 

vi. Horários de backup, diretórios e arquivos a serem protegidos; 

vii. Políticas de Disaster Recovery (Recuperação de Desastre); 

viii. Perfis para operação do software de backup/restore. 

j) Validação e entrega da solução em conjunto com a equipe técnica do CFMV; 

k) Realizar testes de backup, replicação e restore de dados, a partir das cópias armazenadas no 
servidor de backup e nas fitas; 

l) Elaboração e execução de checklist para verificação do pleno funcionamento da solução, das 
configurações realizadas, incluindo a execução dos ajustes necessários para a correção de 
problemas identificados. 

m) Os profissionais responsáveis pelo planejamento, instalação e configuração da solução deve 
atender aos requisitos descritos abaixo:  

i. Profissional deve ser capacitado e certificado na linha de produtos da solução;  

ii. Caso o fabricante não possua certificação específica para a linha de produtos, serão 
aceitos profissionais comprovadamente capacitados e aprovados em treinamento 
formal do fabricante. 
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11.2 ITEM 02: Hardware - Servidor dedicado de armazenamento de backup 

11.2.1 GABINETE 

a) Gabinete para instalação em rack de 19” por meio de sistema de trilhos deslizantes; 
b) Altura máxima de 2U; 
c) Possuir botão liga/desliga na parte frontal do equipamento; 
d) Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de 

funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de memória RAM, fontes de 
alimentação e disco rígido e ventilador; 

e) Possuir suporte de no mínimo 12 (doze) baias para instalação de discos rígidos de 3.5 
polegadas; 

f) Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, 
permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 

g) Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e 
instalação/desinstalação de placas de expansão; 

h) Deverá possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte 
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito 
funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento 
em funcionamento. 

11.2.2 PROCESSADOR 

a) Equipado com 2 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos (mínimo), com arquitetura x86; 

b) Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com 
o padrão ACPI v4; 

c) Consumir no máximo 150 W; 

d) Tecnologia de 14nm; 

e) Frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz; 

f) Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400 MHz, oferecendo no 
mínimo 6 canais de memória; 

g) Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 

h) Memória cache de 11 MB – L3. 

11.2.3  MEMÓRIA 

a) Possuir RAM de no mínimo 64 GB instalada, expansíveis a 1 TB mínimo; a memória deverá 
ser do tipo DDR-4, com tecnologias RDIMM e ECC avançado e frequência de operação 
mínima de 2666 MHz. 

11.2.4 PLACA MÃE 
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a) Da mesma marca do fabricante do equipamento; deverá possuir no mínimo 03 (três) slots 
PCIe. 

11.2.5 CONTROLADORA DE DISCO E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

a) Para SO: Armazenamento líquido de 240 GB, em RAID-1; composto por, 02 (duas) unidades 
de discos tipo M2/Flash/SSD (Solid State Drive) de, no mínimo, 240 GB (duzentos e quarenta 
gigabytes); 

b) Para CATÁLOGO: Armazenamento líquido de 400 GB; em RAID-1; discos tipo Flash/SSD (Solid 
State Drive); 

c) Para BACKUP: Armazenamento líquido de 32 TB; em RAID-6; SAS; 
d) Deverá ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de 

desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as 
aplicações. 

11.2.6 CONTROLADORA DE VÍDEO 

a) Porta de vídeo VGA padrão DB15, com controlador integrada à placa mãe, de resolução 
gráfica mínima de 1280x1024; 

11.2.7 DRIVERS 

a) O equipamento ofertado deverá vir acompanhado de todos os drivers necessários à 
instalação correta de toda a solução. O fabricante deverá disponibilizar em sua respectiva 
web site, download gratuito de drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares. 

11.2.8 CONTROLADORA DE REDE LOCAL (LAN) 

a) Possuir tecnologia TOE (TCP/IP Offload Engine) ou TSO (TCP/IP Segmentation Offload) de 
forma a manter o processamento independente da CPU;  

b) Possuir 08 (oito) portas de rede UTP, sendo 4 x 1 GbE e 4 x 10GbE;  

c) Suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);  

d) Possuir o recurso PXE;  

e) Possuir suporte à VLAN;  

f) Possuir suporte à Link Aggregation (IEEE 802.3ad). 

11.2.9 DESEMPENHO 

a) O processador ofertado deverá ter índice SPEC CPU2017 Integer Rates (BASE RESULT) 
auditado de no mínimo 85 para 2 processadores. Os índices SPEC CPU2017 Integer Rates 
(BASE RESULT) utilizados como referência serão validados no site da Internet 
http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation; 

b) Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo 
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SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas 
em resultados inferiores ao mínimo especificado.  

11.2.10 TRILHOS 

a) Inclusos trilhos deslizantes para rack padrão 19”. 

11.2.11 REFRIGERAÇÃO 

a) Sistema de refrigeração adequada ao processador, fontes e demais componentes internos; 

b) O gabinete deverá possuir ventiladores redundantes e hot-plug com capacidade máxima 
instalada. 

11.2.12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

a) Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento na configuração 
ofertada mesmo em caso de falha de uma das fontes; 

b) Deverá ser fornecido com sua quantidade máxima de fontes; 

c) As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a substituição de qualquer 
uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do funcionamento do 
equipamento; 

d) As fontes de alimentação devem possuir cerificação 80Plus, no mínimo na categoria 
PLATINUM; 

e) A fonte deve ter potência mínima de 800 watts; 

f) As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste 
automático de tensão; 

g) Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 

11.2.13 CABOS DE FORÇA 

a) 02 (dois) cabos de força padrão PDU C13-C14, com no mínimo 2 metros de comprimento, 
adequados à potência do equipamento, sem emendas e em comprimento suficiente para 
ligação dos equipamentos às unidades de distribuição de energia (Power Distribution Unit - 
PDUs) do rack. 

11.2.14 CHIPSET 

a) Do mesmo fabricante do processador. 

11.2.15 COMPATIBILIDADE 

a) Os equipamentos deverão estar em linha normal de produção/fabricação, não sendo aceitos 
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equipamentos descontinuados pelo fabricante; 

b) Os equipamentos a serem fornecidos e seus componentes não podem constar, no momento 
da apresentação da proposta comercial pela licitante classificada em primeiro lugar na fase 
de lances, em listas de “End-of-Support, End-of-Sales ou Endof-Life” do fabricante; 

c) A simples “repetição” do conjunto de especificações na proposta técnica não garante o 
atendimento integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação; 

d) A critério, poderá ser solicitada amostra do equipamento para validação das especificações 
técnicas; 

e) Deverá ser fornecido software do próprio fabricante ou homologado, para que se permita 
verificar e instalar as últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante do hardware, devendo este ser capaz de monitorar o sistema, realizar 
diagnósticos remoto ou on-site, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando 
assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

11.2.16 ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

a) Quando não especificadas exceções, não serão admitidos equipamentos modificados por 
meio de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas 
adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que 
adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou 
logicamente incompatíveis; 

b) Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem 
como a de seus componentes; 

c) Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens 
individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem. 

11.2.17 SOFTWARES 

a) Todos os softwares, drivers e aplicativos que compõem a solução devem ser entregues e 
configurados pela contratada ou fornecedor da solução; 

b) Todos os softwares deverão estar licenciados sem limites de execução, mesmo após a 
finalização da garantia. 

 
 

GRUPO 01 

11.3 Item 03: Hardware - Unidade de Fita (Tape Library LTO 8) 

11.3.1 CAPACIDADE 
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a) Possuir 02 (dois) drives padrão Ultrium LTO-8;  
b) Os drives devem possuir conectividade no padrão SAS (Serial Attached SCSI), com velocidade 

mínima de 6Gbps (seis gigabits por segundo);  
c) Cada drive deverá permitir taxa de transferência de dados nativa (sem compressão) de 

300MB/s (trezentos megabytes por segundo) ou superior, considerando cartuchos de fita 
tipo LTO-8;  

d) Deverá possuir pelo menos 24 (vinte e quatro) slots para cartuchos de fita internos em um 
mesmo gabinete (frame);  

e) Deverá suportar cartuchos de fita no padrão Ultrium LTO-8;  
f) Deve estar incluso todo o licenciamento de uso perpétuo necessário para a utilização dos 

drives, slots para cartuchos e software de gerenciamento do equipamento ofertado, sem 
necessidade de licenciamentos ou ônus adicionais; 

g) Deverá incluir todos os cabos e controladoras necessárias para o perfeito funcionamento; 
h) Capacidade: 30 TB (compactado) / 12 TB nativo; 
i) Velocidade de transferência: 750 MB/segundo (compactado); 300 MB/segundo (nativo); 
j) Capacidade de particionamento duplo; 
k) Durabilidade aprimorada; 
l) Criptografia para segurança. 

11.3.2 CARACTERISTICAS FÍSICAS 

a) Deverá ser compatível e instalável em rack padrão 19”;  
b) Deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários à sua instalação (trilhos, 

parafusos, etc.), assim como cabos elétricos (extremidade externa C14 para conexão em PDU 
já existente) e cabos de dados apropriados;  

c) Fontes de alimentação elétrica capaz de operar entre 100 a 240 VAC por reconhecimento 
automático do nível de tensão;  

d) Possuir tamanho máximo de 4U (1U=4,45cm); 
e) Conexão SAS / Mini-SAS com servidor; 
f) No mínimo 1 (uma) porta Ethernet; 
g) No mínimo 1 (uma) porta USB; 

11.3.3 CABOS 

a) Cabos de força padrão PDU C13-C14, com no mínimo 3 metros de comprimento, adequados 
à potência do equipamento, sem emendas e em comprimento suficiente para ligação dos 
equipamentos às unidades de distribuição de energia (Power Distribution Unit - PDUs) do 
rack; 

b) Devem ser fornecidos 2 (dois) cabos para realizar a conexão ponto-a-ponto dos tape drives 
com equipamento servidor (adaptador tipo SAS com conector apropriado), considerando:  

i. Permitir conexão na velocidade nominal de 6 Gbps (seis gigabits por segundo);  
ii. Possuir comprimento mínimo de 3 (três) metros;  

iii. Possuir conectores mini SAS SFF-8088, ou conector mini SAS apropriado para 
conexão com o servidor descrito acima. 

11.3.4 GERENCIAMENTO 



 
 

 
 

27 
 

a) Deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento remoto de no mínimo 100 
Mbps (100BASE-TX);  

b) Deverá suportar conectividade de rede padrão TCP compatível com IPv4;  
c) Deverá possuir software de gerenciamento remoto, devidamente licenciado, acessível por 

meio de navegadores (browser) padrão de mercado que permita pelo menos:  
i. Gerar alertas relacionados a qualquer evento que possa afetar o bom funcionamento 

do equipamento, incluindo tape drives e cartuchos de fitas;  
ii. Suportar protocolo SNMPv2 ou superior, permitindo configuração de alertas;  

iii. Permitir atualização de firmware de todos os componentes da tape library. As 
atualizações de firmware deverão ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA 
durante o período de garantia, sempre que necessário. 

11.3.5 OUTRAS FUNCIONALIDADES 

a) Possuir biblioteca interna única de cartuchos de fita, ou seja, um único chassi, com 
mecanismo robotizado para a montagem automática das fitas nos tape drives sem a 
intervenção do operador; 

b) Deverá ser capaz de efetuar as montagens tanto de cartuchos de fita de dados quanto de 
cartuchos de fita de limpeza (tape cleaner cartridge);  

c) Deverá possuir painel frontal para operações de configuração, diagnóstico e visualização de 
status; 

d) Deverá realizar o inventário de todas as fitas da fitoteca e o carregamento das fitas 
existentes na estação de entrada/saída (I/O Station ou Magazine) de fitas – sem a 
interrupção do funcionamento e na condição ativa ou online;  

e) Deverá possuir suporte nativo ao particionamento, permitindo que o equipamento seja 
particionado, desde que tenha ao menos um tape drive em cada partição;  

f) Deverá possuir leitor de código de barras (bar code reader) para reconhecimento dos 
cartuchos de fita através da leitura do código de barras nas etiquetas (labels) padrão de 
mercado 

11.3.6 COMPATIBILIDADE 

a) Os equipamentos deverão estar em linha normal de produção/fabricação, não sendo aceitos 
equipamentos descontinuados pelo fabricante; 

b) Os equipamentos a serem fornecidos e seus componentes não podem constar, no momento 
da apresentação da proposta comercial pela licitante classificada em primeiro lugar na fase 
de lances, em listas de “End-of-Support, End-of-Sales ou Endof-Life” do fabricante; 

c) A simples “repetição” do conjunto de especificações na proposta técnica não garante o 
atendimento integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação; 

d) A critério, poderá ser solicitada amostra do equipamento para validação das especificações 
técnicas. 

e) Deverá ser fornecido software do próprio fabricante ou homologado, para que se permita 
verificar e instalar as últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante do hardware, devendo este ser capaz de monitorar o sistema, realizar 
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diagnósticos remoto ou on-site, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando 
assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

f) Deverá ser compatível com equipamento servidor especificado no item 02 – Servidor. 

 

GRUPO 01 

11.4 ITEM 04: Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310-D 

11.4.1 CARACTERÍSTICAS 

a) Rack padrão 19″ padrão EIA-310-D; 
b) Estrutura de aço; 
c) Altura de no mínimo 42U; 
d) Dimensões externas: 

i. Profundidade de 1070mm (+/- 10cm); 
ii. Largura de 600mm (+/- 5cm); 

iii. Altura de 2000mm (+/- 10cm); 
e) Capacidade de carga 1.000kg; 
f) Teto com 4 ventiladores 220V; 
g) Base ante tombamento; 
h) Portas frontal e traseira perfurados, com trancas; 
i) Portas e painéis laterais com chaves iguais. 
j) Porta traseira bipartida com ângulo de abertura de no mínimo 90 graus. 
k) Porta frontal com ângulo de abertura de no mínimo 90 graus. 

11.4.2 ACESSÓRIOS 

a) Possuir 02 (duas) ou 04 (quatro) PDUs totalizando 48 tomadas, distribuídas de forma 
igualitária entre as PDUs e capacidade elétrica suficiente a distribuição de energia aos 
equipamentos instalados, com as seguintes características: 

i. Tomadas padrão C13 para alimentação dos equipamentos; 
ii. Conexão de entrada IEC 309 32A 2P+E; 

iii. Frequência de entrada 50/60Hz; 
iv. Cabo de alimentação com 3 metros; 
v. Tensão de entrada aceitável 100-240VAC; 

vi. Corrente de linha Máxima de 32A por fase; 
vii. Corrente de entrada máxima de 32A por fase. 

b) Kit de 4 pés niveladores ajustáveis, com sistema de rodízio e possibilidade de travamento; 
c) Carsters pré-colocados. 

 

GRUPO 01 

11.5 ITEM 05: CONTROLADORA SAS de 6 Gbit/s (mínimo)  
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a) Controladora do tipo SAS (Serial Attached SCSI), dual port, para conexão com unidade de fita 
(Tape Library), padrão PCIe; 

b) Acompanhada de cabo externo para as portas, com o mínimo de 2,0m de comprimento; 

c) Ser compatível com algum dos servidores: 

 LENOVO modelo ThinkSystem SR650 (7X06CTO1WW) 

 Servidor DELL PowerEdge R730 

d) Porta SAS ou mini-SAS (compatível com a unidade de fita) 

e) A contratada deverá fornecer a peça acompanhada de softwares, drivers etc, para instalação 
e configuração em Sistema Operacional Windows Server 2016 ou superior. 

 
 

11.5.1 GARANTIA – Condições para os Itens 01, 02, 03, 04 e 05 

1. Todos os produtos e equipamentos deverão possuir garantia a contar da data de emissão do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD. 

 
2. Deverá ser fornecido 60 (sessenta) meses de garantia e suporte técnico on-site/remoto. 

 
3. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico e/ou de 

assistência técnica aos equipamentos e produtos (softwares), na forma on-site/remoto e no 
regime 24x7 (24 horas por dia, 07 dias na semana) por meio de manutenção preventiva e 
corretiva, troca e reposição de componentes, às suas expensas. 
 

4. Os serviços de suporte técnico e garantia abrangem: 
a. Manutenção preventiva, corretiva, esclarecimento de dúvidas e reparação de 

problemas na solução; 
b. Elaboração de relatórios, estudos e diagnósticos sobre o ambiente, agendados ou 

sob demanda; 
c. Transferência de conhecimento aos técnicos do CFMV referente aos problemas 

vivenciados e às soluções aplicadas, na forma a ser determinada pelas partes; 
d. Fornecer atualização tecnológica de todos os softwares e licenças entregues para a 

solução adquirida, a contar da data de aceite da implantação da solução e durante 
todo o período de vigência do contrato; 

e. Realização de instalação, atualização e configuração de novas versões dos produtos 
após a disponibilização das atualizações tecnológicas pelo fabricante; 

f. Constitui manutenção corretiva uma série de procedimentos destinados a recolocar 
equipamentos com defeito em seu pleno estado de funcionamento e de uso, dentre 
os quais se inclui a substituição de peças de hardware, ajustes e reparos técnicos, em 
conformidade com manuais e normas técnicas especificadas pelo fabricante. 

 
5. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma central de atendimento, via telefone ou web, para 
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realização dos chamados técnicos, operacional e disponível para acionamento conforme 
regime estipulado pelo item 3 deste anexo. 

 
a. Se os serviços de suporte técnico e ou de assistência técnica aos equipamentos não 

forem realizados diretamente pela CONTRATADA, mas, sim por empresa (s) 
representante (s) ou credenciada (s) ou pelo próprio fabricante, a CONTRATADA 
deverá comunicar tal fato à CONTRATANTE e assegurar que todos os padrões de 
atendimento e demais requisitos deste Encarte serão cumpridos. 

b. Todo o atendimento deverá ser executado por profissional técnico devidamente 
identificado e habilitado/qualificado para resolução do problema. 

 
6. Os procedimentos para atendimento dos serviços de suporte técnico e ou de assistência 

técnica aos equipamentos deverão atentar para o seguinte: 
 

a. O prazo de início de atendimento ao chamado técnico será de até 24 (vinte e quatro) 
horas corridas contadas a partir do horário da abertura do chamado. 

b. Após o início do atendimento, o tempo de solução do problema deverá ser de acordo 
com a Tabela de Solução do Chamado (ver tabela abaixo para qualquer tipo de 
produto), não devendo ultrapassar os prazos estabelecidos para as respectivas 
severidades, contados a partir da abertura do chamado técnico: 

 

7. TABELA DE SOLUÇÃO DO CHAMADO 

Severidade Descrição 
Tempo de 

solução 

1 – Alta Problemas graves que prejudicam a operação do produto 
ou limitação severa de suas funcionalidades com a 
paralisação parcial ou total da ferramenta 

Em até 24 
(vinte e 
quatro) horas 

2 – Média Problemas que criam restrições à operação da solução, 
mas não comprometem seu uso e funcionamento 

Em até 48 
(quarenta e 
oito) horas 

3 – Baixa Aplicado em situações de esclarecimento de dúvidas ou 
suporte relacionadas à instalação, configuração e uso dos 
produtos adquiridos, bem como na atualização de versão 
de programa e/ou componente de software integrante da 
solução. 

Em até 72 
(setenta e 
duas) horas 

 
8. Não sendo solucionado o problema no prazo exposto na Tabela de Solução do Chamado ou 

após a manutenção corretiva persistirem os mesmos defeitos no equipamento, a 
CONTRATADA deverá substituí-lo, às suas expensas, por outro equipamento novo e com as 
mesmas características técnicas, ou superiores, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a 
contar do envio de notificação, sob pena de incorrer em sanções legais cabíveis, garantida a 
ampla defesa. 

 
a. Na ocasião o Contratante emitirá uma notificação formal por e-Mail à CONTRATADA 
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com a ocorrência apresentada, destacando o prazo de substituição a contar do seu 
recebimento.  
 

9. Um chamado somente poderá ser fechado após confirmação de responsável do 
CONTRATANTE e o término de atendimento se dará com a disponibilidade do recurso para 
uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde o mesmo está instalado. 

10. A substituição de equipamento, peça ou componente defeituoso, em qualquer caso, deverá 
ser feita por item equivalente, ou que possua características superiores a estas, desde que 
homologadas pelo fabricante como parte compatível do equipamento. 

 
a. As peças de substituição devem ser novas, não sendo aceitas peças recondicionadas. 
 

11. Durante o período de vigência da garantia, quando for o caso, todos os firmwares e 
softwares deverão ser atualizados a cada nova versão ou correção, sem nenhum custo 
adicional para o Órgão. 

 
a. Fornecer atualizações de software recomendadas para manter o bom funcionamento 

das aplicações, sem ônus adicionais; 
 

12. Deverá a CONTRATADA apresentar Relatório de Atendimento para cada visita e/ou 
atendimento de suporte técnico e ou de assistência técnica executado. 

13. Deverá a CONTRATADA possuir profissionais devidamente habilitado/qualificados para 
prestação de assistência técnica, durante todo o período de garantia dos equipamentos. 

14. O não cumprimento do termo de Garantia ensejará na aplicação das disposições contidas na 
Lei, ficando a contratada no cometimento de infrações, sujeita conforme o caso, as sanções 
administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas 
específicas, podendo inclusive ser aplicadas cumulativamente, garantida a ampla defesa. 

 

 

GRUPO 02 

11.6 ITEM 06: Fitas de backup regraváveis padrão LTO8 

11.6.1 CARACTERÍSTICAS 

a) Capacidade: 30 TB (compactado) /12 nativo; 
b) Taxa de erro de bits 1x10; 
c) Velocidade de transferência: 750 MB/segundo (compactado); 300 MB/segundo (nativo); 
d) Capacidade de particionamento duplo; 
e) Recurso LTFS em unidades e sistemas habilitados para LTFS; 
f) Durabilidade aprimorada; 
g) Criptografia para segurança; 
h) Garantia do fabricante por 12 (doze) meses para defeitos de fabricação. 



 
 

 
 

32 
 

11.6.2 GARANTIA 

a) Garantia do fabricante por 12 (doze) meses para defeitos de fabricação  

 

GRUPO 02 

11.7 ITEM 07: FITAS DE LIMPEZA 

a) Devem ser fornecidos 03 cartuchos de fita de limpeza LTO (tape cleaner cartridge), 
compatíveis com os drives LTO-8, incluindo as respectivas etiquetas;  

b) Somente serão aceitos cartuchos de fita novos e não reciclados; 

11.7.1 GARANTIA 

a) Garantia do fabricante por 12 (doze) meses para defeitos de fabricação  

 

GRUPO 02 

11.8 ITEM 08: ETIQUETAS COLORIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS 

a) Etiquetas com código de barras em material fosco, em cores, cortadas, adesivas e que 
suportem temperatura de até 200º C (duzentos graus célsius) com código de barras a ser 
definido pelo órgão na fase de implementação da solução. 
 

12 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

12.1 Das justificativas para agrupamentos de alguns itens 

12.1.1 Embora a solução de Backup seja composta por mais de um item, suas funcionalidades são 
unificadas e administradas em conjunto. Logo, algumas aquisições da solução de Backup, 
bem como a execução do suporte técnico e repasse de conhecimentos, garantem não só o 
melhor cumprimento dos requisitos de negócio e dos serviços técnicos, mas também uma 
melhor unicidade para a entrega das funcionalidades requisitadas pelo CFMV. Além disso, o 
agrupamento de itens permite uma gestão mais eficiente do ambiente de TI. 

12.1.2 O agrupamento de itens também permite o alcance de maior eficiência não só no âmbito da 
funcionalidade da solução, como também naquele relacionado à prevenção de contratações 
conflituosas e, por conseguinte, redução de conflitos entre fornecedores distintos. O modelo 
de contratação pretendido permite a preservação do funcionamento integrado, não 
comprometendo a funcionalidade de toda a solução, tendo em vista que o fornecimento, a 
instalação, a configuração, o suporte técnico e o treinamento serão executados por um único 
fornecedor. Dessa forma, há uma redução do risco de perda, interrupção ou queda do 
funcionamento da solução. 
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12.1.3 Na situação em apreço, é imperativo destacar o que dispõe o Princípio da Padronização, 
apontado no inciso I do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, pelo qual se estabelece que a 
Administração, sempre que possível, tem o objetivo de compatibilizar especificações técnicas 
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia, segundo transcrição a seguir, in verbis: 

“Lei nº 8.666/1993 Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas;  
(...);  
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;” 

 

12.1.4 Tal princípio, disposto no art. 15, Inciso I, da Lei 8666/1993, visa a propiciar à Administração 
uma abordagem mais econômica e vantajosa de seus fins; e serve, pois, como instrumento 
de racionalização da atividade administrativa, por meio da redução de custos financeiros, 
tecnológicos, operacionais, gerenciais, técnico-administrativos e da otimização da aplicação 
de recursos. Isto é, fatores que se coadunam e se verificam na contratação ora pretendida. 
Significa, portanto, que, nesse caso, a padronização elimina variações tanto no tocante à 
seleção de equipamentos, componentes e produtos no momento da aquisição/contratação, 
como também na sua utilização, conservação, segurança e manutenção. 

12.1.5 Conforme Acórdão nº 861/2013 - TCU - Plenário -, é lícito os agrupamentos em lotes de itens 
a serem adquiridos por meio de pregão, desde que possuam mesma natureza e que guardem 
relação entre si. Além disso, a solução de TI, objeto da contratação em tela, possui uma 
natural indivisibilidade, o que também inviabiliza a contratação de seus serviços por item de 
forma separada. 

12.1.6 Segundo o Acórdão nº 5.260/2011 – TCU – 1ª câmara, de 06/07/2011, “Inexiste ilegalidade 
na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os 
lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre 
si”. O lote proposto nesse documento agrupa solução e serviços de uma mesma natureza, 
que guardam correlação entre si, seja por similaridade técnica ou de tecnologia, bem como 
de aplicabilidade em busca de uma única solução, sem causar qualquer prejuízo à 
competitividade. 

12.1.7 Dividir o objeto, nessa situação, ocasionaria prejuízos técnicos, como também riscos de 
danos tecnológicos, visto que a manutenção, a garantia, o suporte técnico e o treinamento, 
se realizados por vários fornecedores, exigiriam um tempo excessivo em dirimir divergências 
entre possíveis incompatibilidades e causariam um potencial risco de operacionalização e 
funcionamento. 
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12.1.8 Ainda no tocante a prejuízos e a fatos, o CFMV passou por duas experiências de fracassos nos 
editais 04/2020 e 03/2021 (Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura de Rede), quando o 
item “Rack de Servidores” foi especificado separadamente, ocasionando a desmotivação dos 
fornecedores em concorrer com esse item, causando assim, prejuízo ao órgão. Nesse 
sentido, tenta-se mais uma vez a aquisição do Rack de Servidores, agora tendo-o como parte 
integrante do conjunto da solução, com o intuito de preservar a administração de prejuízos 
quanto ao alcance dos objetivos e planejamentos feitos. A falta do rack prejudicou a 
distribuição dos equipamentos dentro da sala de servidores. Agora, com a aquisição dessa 
solução de backup, não há mais condições físicas de se colocar os futuros equipamentos que 
serão adquiridos. Portanto, o rack de servidores tornou-se um item imprescindível para o 
sucesso dessa contratação. 

12.1.9 Justifica-se, portanto, o agrupamento dos itens da contratação com vista ao melhor 
aproveitamento das práticas de mercado adotadas pelos fabricantes da solução, bem como 
um melhor gerenciamento do contrato e obtenção dos serviços de suporte e treinamento 
padronizados. 

12.1.10 Em suma, a opção pelo fornecimento e consequente adjudicação por grupo leva em conta a 
modalidade de contratação pretendida e os benefícios associados. O agrupamento de vários 
itens num mesmo objeto não compromete a competitividade do certame, uma vez que 
várias empresas, que atuam no mercado, apresentam condições para cotar todos os itens. 

13 RESULTADOS PRETENDIDOS 

13.1 Produtos e serviços esperados pela contratação: 

13.1.1 Fornecimento de licenças perpétuas de Software de Backup compatibilizadas com o parque 
tecnológico do CFMV; 

13.1.2 Novos hardwares específicos para armazenamento de cópias de segurança; 

13.1.3 Serviços de instalação e configurações avançadas de hardware e software da solução; 

13.1.4 Serviços de suporte técnico especializados com atendimento presencial (on-site) e/ou 
remoto. 

13.1.5 Serviços de repasse de conhecimentos (hands-on) da operação da solução para equipe do 
CFMV. 

13.1.6 Novo Rack de servidores para armazenagem dos novos equipamentos. 

 

13.2 Resultados esperados com a contratação: 

13.2.1 Proteção de dados contra falhas, perdas e ataques de Ransomware (sequestros de dados); 

13.2.2 Garantia vigente por 60 (sessenta) meses – (manutenção e suporte técnico); 

13.2.3 Gerenciamento centralizado da solução com emissão de alertas e relatórios. 
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13.3 Dos benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação: 

13.3.1 Dados e sistemas do CFMV guardados em segurança para eventuais necessidades de 
restauração. 

13.3.2 Redução do tempo de restauração de cópias de segurança devido às ferramentas 
especialistas e tecnologias modernas de backup e recuperação na modalidade on-premisses 
(local), 

13.3.3 Facilidade de emissão de relatórios técnicos e gerenciais pela integração da solução com as 
tecnologias atuais do CFMV. 

14 PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

14.1 Para a instalação do novo Rack de servidores, deverá ser realizado uma manutenção elétrica 
na sala de servidores a fim de suportar toda a carga dos equipamentos envolvidos. Deverão 
ser instalados duas tomadas e disjuntores. 

14.2 O padrão utilizado é: tomada de sobrepor N3206 + Plug N3276 2P+T 32a 220v Steck. 

15 ANÁLISE DE RISCO 

15.1 A contratação de uma nova solução de backup corporativa é vital para manutenção dos 
serviços críticos de TI, pois sem ela, é impossível se resguardar de um ataque ou de qualquer 
outro incidente que envolva perda de dados. 

15.2  Diante das considerações apontadas neste estudo a aquisição de todo o hardware e 
software da solução é fundamental para a continuidade dos serviços, uma vez que: 

a) O atual procedimento de backup é vulnerável a ataques de Ransonware, além de não 
possuirmos capacidade de armazenagem para muitos meses e anos; 

b) As rotinas atuais de backup não possuem todos os recursos tecnológicos para atender 
toda a demanda do CFMV, como relatórios, monitoramento, alertas, otimização e 
compactação de dados, garantia e suporte técnico. 

15.3 Constituem-se riscos ao processo seletivo para contratação: 

 

# Descrição 

1 Falha na caracterização do objeto, e/ou falta de justificativa para a razão da escolha do 
fornecedor ou executante. 

2 Falha na comprovação de preços praticados. 

3 Interposição de ação judicial (ação cautelar, mandado de segurança, ação popular, etc.). 

4 Parecer desfavorável do departamento jurídico. 

5 Inobservância aos níveis de qualidade de serviços. 

6 Insuficiência do número de equipamentos ao longo do Contrato. 

7 Falha na transição dos contratos existentes. 
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15.4 Sendo adotadas as seguintes ações para minimizar ou eliminar as chances de ocorrência do 
risco: 

 

# Ação/ Prevenção 

1 Elaboração e revisão criteriosa da fase de planejamento da contratação e Termo de Referência. 

2 
Fornecedor será notificado para apresentar justificativas e comprovar prática de preços por 
documentos oficiais 

3 Solicitação de apoio da área da administração e da licitação 

4 Subsidiar a área de licitação com toda a documentação necessária 

5 Atuação eficaz de fiscalização e gestão contratual 

6 Previsão em Contrato de cláusula relativa à possibilidade de efetuar acréscimos nos serviços  

7 
Transição bem elaborada de saída dos contratos vigentes e o início dos trabalhos da nova 
contratada 

 

16 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

16.1 Considerando a situação atual do órgão, ou seja, sistemas e dados do CFMV/CRMVs sem uma 
solução de Backup especialista, com uma infraestrutura suscetível a falhas, ataques de 
hackers, vírus, entre outras ameaças; entende-se como viável a contratação. 

 

17 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR  

 

Lincoln Máximo Alves 
Chefe do Setor de Infraestrutura do Departamento de Tecnologia da Informação 

Matr. CFMV nº 0602 
 

18 APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

 De acordo. 

 

Marcos Paulo Del Fiaco 
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação 

Matr. CFMV nº 0323 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

SOLUÇÃO DE BACKUP CORPORATIVO “ON-PREMISES” 
Versão 4.1.1 

 

1 Do Objeto 

1.1 Contratação de serviços para fornecimento de Solução de Backup Corporativo on-premises 
(local), contemplando a instalação, configuração, repasse de conhecimentos, com garantia 
(manutenção e suporte técnico) por 60 (sessenta) meses, para a rede corporativa do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária – CFMV, de acordo com as condições e especificações 
constantes neste Termo de Referência e em seus respectivos Anexos. 

1.2 A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante 
neste Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem 
de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do grupo, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4 Tabela Resumo: 

Grupo 01 

Item Descrição Unidade Quant. 

01 
Software - Licenças do tipo perpétua com todas as 
características detalhadas para Solução de Backup  

– suporte e garantia 60 meses – 

Sockets 08 

(ou) TeraBytes 16 

(ou) VM 50 

02 
Hardware - Servidor dedicado de armazenamento de 

backup com 32 TB de capacidade livre (mínimo)  
– suporte e garantia 60 meses – 

Und 1 

03 
Hardware - Unidade de Fita - Tape Library LTO 8  

– suporte e garantia 60 meses – 
Und 01 

04 
Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310-D 

– Suporte e garantia 60 meses – 
Und 01 

05 
Controladora SAS – 6 Gbps 

– Suporte e garantia 60 meses – 
Und 01 

 

Grupo 02 

Item Descrição Unidade Quant. 

06 Fitas de backup regraváveis padrão LTO 8 Und 30 

07 Fitas de limpeza padrão LTO Und 03 

08 Etiquetas coloridas com código de barras Und 100 
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1.5 Produtos e serviços esperados pela contratação: 

1.5.1 Fornecimento de licenças perpétuas de Software de Backup compatibilizadas com o parque 
tecnológico do CFMV; 

1.5.2 Novos hardwares específicos para armazenamento de cópias de segurança; 

1.5.3 Serviços de instalação e configurações avançadas de hardware e software da solução; 

1.5.4 Serviços de suporte técnico especializados com atendimento presencial (on-site) e/ou remoto. 

1.5.5 Serviços de repasse de conhecimentos (hands-on) da operação da solução para equipe do 
CFMV. 

1.5.6 Novo Rack de servidores para armazenagem dos novos equipamentos. 

 

1.6 Resultados esperados com a contratação: 

1.6.1 Proteção de dados contra falhas, perdas e ataques de Ransomware (sequestros de dados); 

1.6.2 Garantia vigente por 60 (sessenta) meses – (manutenção e suporte técnico); 

1.6.3 Gerenciamento centralizado da solução com emissão de alertas e relatórios. 
 

1.7 Dos benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação: 

1.7.1 Dados e sistemas do CFMV guardados em segurança para eventuais necessidades de 
restauração. 

1.7.2 Redução do tempo de restauração de cópias de segurança devido às ferramentas especialistas 
e tecnologias modernas de backup e recuperação na modalidade on-premisses (local). 

1.7.3 Facilidade de emissão de relatórios técnicos e gerenciais pela integração da solução com as 
tecnologias atuais do CFMV. 

2 Motivação e Justificativa 

2.1 Das motivações da contratação: 

2.1.1 Os dados e informações de uma empresa sãos considerados como os bens mais preciosos e 
caros que existem, pois, sem eles, uma organização não subsiste. Diariamente, empresas e 
cidadãos sofrem diversas tentativas de ataques. Muitos desses ataques causam prejuízos 
anuais de milhões de reais às instituições públicas e privadas, pois podem causar desde uma 
simples interrupção de serviço como uma interrupção em sistemas críticos tais como:  correio 
eletrônico (e-mails), banco de dados, sites etc. O prejuízo não é somente financeiro, mas 
também atinge a imagem da instituição. Por isso, o objetivo essencial dessa contratação é 
aquisição de uma solução completa de backup corporativo com o intuito de manter cópias de 
segurança dos dados e sistemas do CFMV para uma eventual restauração. 
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2.1.2 Segundo o fórum da Internacional IT, os ataques de Ransomware (sequestros de dados) 
aumentaram 92% no Brasil desde o início de 2021.  Em 2020, o Superior Tribunal da Justiça 
(STJ) sofreu um ataque de Ransomware que causou a suspensão das atividades do órgão por 
vários dias, acarretando, além dos transtornos, muitos prejuízos à nação. O que permitiu o 
órgão a se restabelecer e retomar as suas atividades foram as cópias de segurança, 
principalmente as que estavam armazenadas em fitas, pois o hacker invadiu e criptografou 
todos os dados dos servidores de rede. Sem essas cópias de segurança, seria impossível 
recuperar os dados e voltar o funcionamento dos sistemas. Caso isso não fosse possível, o 
órgão teria de se submeter aos hackers, pagando o resgate e, mesmo assim, sem a garantia de 
ter tudo de volta. Coisa que seria terrível para toda a nação. 

2.1.3 O CFMV vem ao longo dos últimos anos realizando investimentos significativos na área de TI. 
Vários serviços e sistemas foram aperfeiçoados e novas funcionalidades foram implementadas 
para atender o sistema CFMV/CRMVs. Consequentemente, houve um aumento das demandas 
por mais serviços informatizados, gerando mais dados e informações armazenadas. Todavia, 
para que tais dados e informações estejam seguros contra possíveis falhas e ataques, é 
necessário que se implemente uma solução especialista de Backup/Restauração a fim de que 
o CFMV esteja protegido e preparado para uma eventual necessidade. 

 

2.2 Das justificativas da contratação: 

2.2.1 Atualmente o CFMV não possui uma solução corporativa e avançada de Backup. As rotinas 
de backup atuais são realizadas por meio de ferramentas básicas do Sistema Operacional 
Windows Server da Microsoft, nas quais são limitadas e dependem de controles manuais, 
tornando assim uma solução vulnerável e limitada. 

2.2.2 A aquisição de uma solução de Backup é fundamental para manter e assegurar a 
disponibilidade adequada dos serviços de TI em casos de perda de dados. A restauração dos 
dados permite que se retorne à continuidade dos serviços de TI, bem como a manutenção de 
dados históricos para o caso de auditoria, conforme previsto pelas Lei de proteção de dados 
do Governo Federal. Além do mais, essa solução de proteção permite apoiar os demais CRMVs 
de forma a manter seus dados íntegros, seguros e disponíveis. 

2.2.3 Esta contratação necessita de vigência de 60 (sessenta) meses de suporte e garantia. Seguindo 
as orientações do Ministério do Planejamento no documento "Boas práticas, Orientações e 
Vedações para Contratações de Ativos de TI", deve se considerar o tempo de vida útil mínimo 
de 05 anos para fins de posicionamento de Tecnologia e garantia, conforme transcrito abaixo: 

"1.4.5.1. Para aquisição de servidores de rede, aplicação, equipamentos de backup, 
armazenamento, segurança, entre outros, deve-se considerar o tempo de vida útil 
mínimo de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento da tecnologia e de garantia 
de funcionamento." 
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2.2.4 Oportuno ressaltar que os prazos de 60 (sessenta) meses foram estabelecidos em função do 
elevado investimento do objeto previsto neste processo. Deseja-se obter, deste modo, uma 
melhor amortização dos custos, resultando em um menor valor global de disponibilização dos 
insumos tecnológicos e serviços, bem como um melhor aproveitamento dos recursos de 
mercado, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 

2.2.5 Ademais, essa contratação caracteriza-se de natureza contínua, pois são serviços auxiliares e 
necessários à Administração no desempenho de suas atribuições, pois, uma vez interrompidos, 
podem comprometer a continuidade de suas atividades. Além disso, essa contratação se 
estenderá por mais de um exercício financeiro. 

2.2.6 Além da aquisição da Solução de Backup, existe a necessidade de se adquirir um novo Rack 
(estante) para colocação dos equipamentos adquiridos. A aquisição de um novo Rack para a 
sala de servidores é de suma importância para o sucesso do projeto, pois o atual Rack já não 
comporta todos os equipamentos, e ainda, necessita-se remanejar os equipamentos legados 
(ainda em produção), além dos previstos nessa nova contratação.  

2.2.7 Dessa forma, deseja-se distribuir e organizar melhor a sala de servidores de rede, 
possibilitando assim a distribuição correta dos equipamentos, bem como uma melhor 
distribuição dos pesos, e a separação entre equipamentos ativos e passivos, os quais são 
geralmente manipulados por empresas contratadas pelo CFMV para manutenção da rede. 

 

2.3 Das justificativas para agrupamentos de alguns itens 

2.3.1 Embora a solução de Backup seja composta por mais de um item, suas funcionalidades são 
unificadas e administradas em conjunto. Logo, algumas aquisições da solução de Backup, bem 
como a execução do suporte técnico e repasse de conhecimentos, garantem não só o melhor 
cumprimento dos requisitos de negócio e dos serviços técnicos, mas também uma melhor 
unicidade para a entrega das funcionalidades requisitadas pelo CFMV. Além disso, o 
agrupamento de itens permite uma gestão mais eficiente do ambiente de TI. 

2.3.2 O agrupamento de itens também permite o alcance de maior eficiência não só no âmbito da 
funcionalidade da solução, como também naquele relacionado à prevenção de contratações 
conflituosas e, por conseguinte, redução de conflitos entre fornecedores distintos. O modelo 
de contratação pretendido permite a preservação do funcionamento integrado, não 
comprometendo a funcionalidade de toda a solução, tendo em vista que o fornecimento, a 
instalação, a configuração, o suporte técnico e o treinamento serão executados por um único 
fornecedor. Dessa forma, há uma redução do risco de perda, interrupção ou queda do 
funcionamento da solução. 

2.3.3 Na situação em apreço, é imperativo destacar o que dispõe o Princípio da Padronização, 
apontado no inciso I do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, pelo qual se estabelece que a 
Administração, sempre que possível, tem o objetivo de compatibilizar especificações técnicas 
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia, segundo transcrição a seguir, in verbis: 

“Lei nº 8.666/1993 Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 
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técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas;  
(...);  
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;” 

 

2.3.4 Tal princípio, disposto no art. 15, Inciso I, da Lei 8666/1993, visa a propiciar à Administração 
uma abordagem mais econômica e vantajosa de seus fins; e serve, pois, como instrumento de 
racionalização da atividade administrativa, por meio da redução de custos financeiros, 
tecnológicos, operacionais, gerenciais, técnico-administrativos e da otimização da aplicação de 
recursos. Isto é, fatores que se coadunam e se verificam na contratação ora pretendida. 
Significa, portanto, que, nesse caso, a padronização elimina variações tanto no tocante à 
seleção de equipamentos, componentes e produtos no momento da aquisição/contratação, 
como também na sua utilização, conservação, segurança e manutenção. 

2.3.5 Conforme Acórdão nº 861/2013 - TCU - Plenário -, é lícito os agrupamentos em lotes de itens 
a serem adquiridos por meio de pregão, desde que possuam mesma natureza e que guardem 
relação entre si. Além disso, a solução de TI, objeto da contratação em tela, possui uma natural 
indivisibilidade, o que também inviabiliza a contratação de seus serviços por item de forma 
separada. 

2.3.6 Segundo o Acórdão nº 5.260/2011 – TCU – 1ª câmara, de 06/07/2011, “Inexiste ilegalidade 
na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os 
lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si”. 
O lote proposto nesse documento agrupa solução e serviços de uma mesma natureza, que 
guardam correlação entre si, seja por similaridade técnica ou de tecnologia, bem como de 
aplicabilidade em busca de uma única solução, sem causar qualquer prejuízo à 
competitividade. 

2.3.7 Dividir o objeto, nessa situação, ocasionaria prejuízos técnicos, como também riscos de danos 
tecnológicos, visto que a manutenção, a garantia, o suporte técnico e o treinamento, se 
realizados por vários fornecedores, exigiriam um tempo excessivo em dirimir divergências 
entre possíveis incompatibilidades e causariam um potencial risco de operacionalização e 
funcionamento. 

2.3.8 Ainda no tocante a prejuízos e a fatos, o CFMV passou por duas experiências de fracassos nos 
editais 04/2020 e 03/2021 (Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura de Rede), quando o 
item “Rack de Servidores” foi especificado separadamente, ocasionando a desmotivação dos 
fornecedores em concorrer com esse item, causando assim, prejuízo ao órgão. Nesse sentido, 
tenta-se mais uma vez a aquisição do Rack de Servidores, agora tendo-o como parte integrante 
do conjunto da solução, com o intuito de preservar a administração de prejuízos quanto ao 
alcance dos objetivos e planejamentos feitos. A falta do rack prejudicou a distribuição dos 
equipamentos dentro da sala de servidores. Agora, com a aquisição dessa solução de backup, 
não há mais condições físicas de se colocar os futuros equipamentos que serão adquiridos. 
Portanto, o rack de servidores tornou-se um item imprescindível para o sucesso dessa 
contratação. 



 

6 
 

2.3.9 Justifica-se, portanto, o agrupamento dos itens da contratação com vista ao melhor 
aproveitamento das práticas de mercado adotadas pelos fabricantes da solução, bem como 
um melhor gerenciamento do contrato e obtenção dos serviços de suporte e treinamento 
padronizados. 

2.3.10 Em suma, a opção pelo fornecimento e consequente adjudicação por grupo leva em conta a 
modalidade de contratação pretendida e os benefícios associados. O agrupamento de vários 
itens num mesmo objeto não compromete a competitividade do certame, uma vez que várias 
empresas, que atuam no mercado, apresentam condições para cotar todos os itens. 

3 Levantamento do ambiente computacional do CFMV para insumo do fornecedor: 

 
Servidores Físicos Consumo em TB (bruto) Qtde de VMs 

Hyper-V - Servidor-1  (2 CPU) 4,14 13 

Hyper-V - Servidor-2 (2 CPU) 3,55 10 

Hyper-V - Servidor-3 (2 CPU) 2,60 10 

Hyper-V - Servidor-4 (2 CPU) 3,22 10 

Subtotal 13,51 43 

Previsão de crescimento de 20% 2,70 8 

8 sockets (CPU) ~ 16 TB (bruto) ~ 50 VMs 

 
Tipo de Dados Quantidade Consumo em GB total 

Base de dados MySQL 03 100 

Base de dados PostgreSQL 03 500 

Base Exchange Server 02 433 

MS Active Directory 02 10 

Servidores Linux 32 1600 

Servidores Windows 18 1800 

Pastas e arquivos (CIFS) 03 3583 

Total = 8.026 GB 

 

3.1 Atual topologia do ambiente de backup 

 

Rede Backup/ISCSI

Rede LAN
1Gbit

Servidor de Backup

Discos

Servidores Hyper-V (2 x cpu / 8 core)
Windows Server 2016
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3.2 Topologia proposta após contratação da solução 

Tape LTOServidor de Backup

Servidores Hyper-V (2 cpu / 10 cores)
Windows Server 2016

Discos

Gerência do Backup

Rede LAN
1Gbit

Rede iSCSIRede Backup

Switch 10Gbit
48p UTP

SAS

 

3.3 Política de Backup Sugerida 

3.3.1 Backup customizado de Banco de Dados MySQL/MS-SQL/PostgreSQL/Exchange:  

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: Executado a cada 1h durante as últimas 24h ou por demanda;  
c) Retenção: diário rotativo – 24 pontos de recuperação;  

3.3.2 Backup Diário VMs:  

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup diário executado fora do horário comercial (às 21h);  
c) Retenção: 7 dias (rotativo - 7 pontos de recuperação);  
d) FITA: Migração para Fita: diariamente, logo após a conclusão do backup;  

3.3.3 Backup Semanal VMs: 

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup executado no final de semana; 
c) Retenção: 1 mês (4 a 5 pontos de recuperação);  
e) FITA: Migração para Fita: Semanalmente, logo após a conclusão do backup;  

3.3.4 Backup Mensal VMs:  
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a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup executado no último dia do mês; 
c) Retenção: 1 ano (12 pontos de recuperação);  
d) FITA: Migração para Fita: Mensalmente, logo após a conclusão do backup; 

3.3.5 Backup Anual VMs:  

a) Tipo: FULL (Incremental infinito/ativo/sintético);  
b) Periodicidade: 1 Backup executado no último dia do ano; 
c) Retenção: 5 anos (5 pontos de recuperação);  
d) FITA: Migração para Fita: Anualmente, logo após a conclusão do backup; 

 

4 Especificações Técnicas 

 

GRUPO 01 

4.1 ITEM 01: Software - Solução de backup corporativo 

4.1.1 LICENÇAS 

a) As licenças do software deverão ser do tipo “perpétua” e, PREFERENCIALMENTE para 8 
(oito) sockets. Caso o fabricante não possua essa modalidade de venda, então deverá ser 
utilizado outros critérios, desde de que sejam mais vantajosos para a contratante, como: 

i) Por TeraBytes de backup  
ii) Por VM (carga de trabalho “workload”) 

b) O Servidor/Solução deverá vir com todas as licenças de uso e funcionamento necessárias 
para desduplicação, compressão, otimização de área, replicação e criptografia inclusos, 
baseadas em snapshots; 

c) A solução deverá prover licenciamento que englobe todas as funcionalidades e requisitos 
elencados neste Termo de Referência, independentemente de qualquer quantidade de 
utilização do referido serviço, sem nenhum tipo de cobrança adicional; 

d) Para o ambiente virtual, a solução não deverá apresentar limitações quanto a capacidade 
protegida (Front-End) ou volume de dados armazenados no Backup (Back-End); 

e) O licenciamento e solução ofertada deverá proteger ambientes virtuais da Microsoft 
(Hyper-V) e VMware; 

f) A solução ofertada deverá possuir todos os produtos na versão estável mais atual do 
produto. Não serão aceitos produtos obsoletos ou fora de linha de produção do Fabricante; 

g) Todos os módulos de software que compõe a solução deverão pertencer ao mesmo 
fabricante, não sendo aceitas composições de softwares de fabricantes distintos para o 
atendimento das especificações; 

h) O licenciamento ofertado deverá ser fornecido com garantia, incluindo suporte técnico e 
atualização de releases. As licenças deverão estar no nome da contratante; 

i) A solução ofertada não pode ser do tipo comunidade, software livre, ou possuir 
componentes e módulos sem suporte oficial do fabricante; 
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j) A solução não deverá exigir licenças adicionais para o backup e recuperação de máquinas 
virtuais das seguintes aplicações: 

i. MySQL; 
ii. PostgreSQL; 

iii. Microsoft Active Directory; 
iv. Microsoft SQL Server; 
v. Microsoft Exchange Server; 
vi. Tais aplicações deverão ser protegidas com ou sem o uso de agentes; 

vii. O software deverá produzir backups consistentes dessas aplicações. 

4.1.2 GERENCIAMENTO – OPERAÇÃO - RECURSOS 

a) A Solução deverá possuir console única para o gerenciamento remoto, instalada em sistema 
operacional Microsoft Windows ou Linux; 

b) A solução deverá possuir fácil acesso para administradores, através de console gráfica em 
ambiente Web ou aplicativo cliente, onde os acessos sejam realizados por meio de 
autenticação de usuário e senha; 

c) A solução deverá realizar suas tarefas de proteção e recuperação das máquinas virtuais sem 
agentes (agentless) para ambiente Microsoft Hyper-V e VMware; 

d) A solução deverá possuir agentes/clientes compatíveis com sistemas Windows, Linux; 
e) Deverá ser capaz de estabelecer perfis de acesso diferenciados e configuráveis para 

atividades de administração e operação do software de gerenciamento (segregação de 
acesso); 

f) O software de gerenciamento do backup deverá informar o espaço de armazenamento total 
e disponível; 

g) A solução deverá possuir técnicas para proteção contra RANSOMWARE por meio de 
backups imutáveis em um Repositório Seguro; 

h) A solução deverá possuir total compatibilidade com unidades de fitas, permitindo: 
i. Clonar fitas para exportação e cópias adicionais; 

ii. Verificação de consistência de fitas; 
iii. Restauração; 
iv. Apagamento de fita; 
v. Relatórios detalhados; 

i) A solução deverá permitir integrações com Storages primários e secundários dos principais 
fabricantes do mercado; 

j) A solução deverá possuir compatibilidade com tecnologias de nuvem como: AWS, Microsoft 
Azure e Google Cloud Platform; 

k) A solução deverá incluir funcionalidades de proteção (backup) de todas as cargas de 
trabalho especificadas nesse termo de referência e replicação de máquinas virtuais do tipo 
VMware e Hyper-V, integradas em uma única solução, incluindo a possibilidade de realizar 
um failover para o site de destino e um failback para o site original, considerando apenas o 
diferencial (delta) dos dados alterados durante essa operação: 

i. A funcionalidade de replicação de Máquinas virtuais deve permitir a criação de 
réplicas de VM de forma em que as aplicações estejam consistentes. Tal 
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funcionalidade deve suportar no mínimo as seguintes aplicações: Microsoft 
Exchange, Sharepoint, SQL Server e Active Directory; 

ii. A consistência das réplicas deve ser de forma integrada no software de backup e 
replicação sem a necessidade de uso de scripts; 

iii. Não serão aceitas soluções de replicação que façam uso apenas da técnica de 
replicação “crash consistente”; 

l) As funcionalidades de replicação de máquinas virtuais devem estar licenciadas para seu 
pleno uso; 

m) Para fins de dimensionamento do licenciamento devem ser consideradas replicações 
apenas em sentido único (do site primário para o site secundário); 

n) A solução de replicação ofertada deve ser do mesmo fabricante do software de backup e 
dever suportar no mínimo a replicação de VMs Hyper-V e VMware; 

o) A solução de replicação deve possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: 
i. Permitir o remapeamento de vSwitch/Switch Virtual entre o host de origem e 

destino; 
ii. Permitir a readequação de endereçamento IP entre o site de origem e destino de 

forma automatizada através da console do software de backup e replicação; 
iii. Permitir o uso de imagens de backup já existentes no site de destino como uma 

réplica inicial, evitando assim o uso excessivo de link para envio da primeira cópia 
completa da máquina virtual para site secundário; 

iv. Permitir o mapeamento de uma VM já existente no site secundário, como alvo de 
destino de replicação; 

v. Permitir a criação de cadeias de snapshots na réplica da VM, permitindo assim criar 
pontos de recuperação adicionais na réplica da VM.    

vi. Permitir restaurar arquivos de forma granular a partir da imagem de replica 
armazenada no site de destino; 

vii. Possuir funcionalidade para efetuar testes de Disaster e Recovery (DR) no site 
secundário sem impactar o uso do ambiente de produção; 

viii.  Permitir a criação de planos de recuperação com as funcionalidades de ordenar a 
inicialização das máquinas virtuais e definir um intervalo de tempo entre elas; 

ix. Deverá possuir funcionalidade para recuperação planejada onde possam ser 
efetuadas movimentações das VMs entre sites sem a perda de dados. Para tal 
funcionalidade o software de replicação pode, se necessário de forma automatizada 
desligar a VM de origem e efetuar um último ciclo replicação, antes de ligar a VM 
no destino; 

x. A solução de replicação de máquinas virtuais deve possuir mecanismos nativos de 
aceleração de WAN. 

p) Suportar a replicação dos dados de backup armazenados em disco para sites remotos, 
permitindo ainda que o restore dos dados seja feito por meio das cópias armazenadas 
remotamente; 

q) Permitir o controle da banda de dados utilizada para a operação de replicação dos dados de 
backup; 

r) A solução deverá permitir a visualização em sua console gráfica ou geração de relatórios de 
backup, os quais permitam obter minimamente as seguintes informações: 
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i. Horário de início e término de uma rotina de backup; 
ii. Tempo de duração de uma rotina de backup; 

iii. Status do backup (situação): 
iv. Relação dos objetos incluídos na rotina de backup; 
v. Horário de início e término do backup de cada objeto; 

vi. Volume de dados na origem durante a rotina de backup; 
vii. Volume de dados com compressão e desduplicação; 

viii. Taxa de desduplicação e compressão de dados; 
ix. Suportar a geração de relatórios sobre o consumo de licenças; 
x. Permitir a retenção dos dados históricos por período mínimo de 12 meses. 

 
s) A console web deverá oferecer relatórios operacionais básicos com no mínimo as seguintes 

informações: 
i. Estatísticas do Jobs – Nome do Job, Tipo, Plataforma, data e horário da última 

execução e status; 
ii. Máquinas Virtuais e Jobs – Nome da Máquina Virtual, Nome do Job de Backup, 

Quantidade de Pontos de Restauração, última e próxima execução; 
iii. Relatório de Auditoria – Com informações realizadas pelos usuários, incluindo 

Nome do Usuário, Data e horário que o usuário realizou a operação, Tipo da 
operação. 
 

t) A solução deverá suportar a geração de relatórios de máquinas virtuais protegidas, 
contendo: 

i. Quantidade total de máquinas virtuais na infraestrutura virtual; 
ii. Relação das máquinas virtuais, indicando as que possuem backup e aquelas que não 

possuem; 
iii. Quantidade de versões de backup armazenadas para cada máquina virtual 

protegida; 
iv. Data da última execução da rotina de backup com sucesso; 
v. Repositório no qual o backup do objeto está armazenado. 

 
u) A solução deverá possuir relatórios pré-definidos, disponíveis sem necessidade de alteração 

do código-fonte, uso de scripts ou customizações não oficiais, devendo estar disponíveis 
quando da implementação da solução, contendo minimamente as seguintes características: 

i. Permitir a segregação de acesso de acordo com o perfil do usuário; 
ii. Permitir o envio automático e programado de relatórios por e-mail; 

iii. Permitir exportar os relatórios gerados nos formatos: Web, CSV, PDF; 
iv. Suportar a geração de relatórios de ""charge-back"" para o ambiente de backup; 
v. Suportar a geração e envio de alarmes/alertas automaticamente; 

vi. Relação sobre todos os objetos enviados para fitas, com informações sobre o tipo 
de dado enviado, quantidade de versões de backup enviadas e em quais fitas estão 
localizados os dados; 

vii. Relação sobre as fitas, com informações sobre os dados contidos nelas, espaço livre 
e utilizado; 
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viii. Relação sobre as fitas utilizados em backups de longa retenção do tipo GFS 
(Grandfather-Father-Son) com informações sobre o período de retenção, 
quantidade de fitas em cada conjunto, as datas em que as cópias são criadas, e em 
quais fitas os dados estão localizados. 

 
v) A solução deverá conter relatórios avançados, tais como: 

i. Auditoria de alterações de objeto da infraestrutura virtual; 
ii. Auditoria de alterações da infraestrutura de backup; 

iii. Modelagem em caso de falhas; 
iv. Capacidade planejamento da infraestrutura virtual; 
v. Relatórios para otimização de infraestrutura virtual; 

vi. Crescimento de Máquinas; 
vii. Capacidade planejamento de infraestrutura de backup; 

viii. Avaliação de desempenho do armazenamento de dados do ambiente virtual; 
ix. Avaliação de configuração de máquinas virtuais; 
x. Estimativa da taxa de alteração de máquinas virtuais; 

 
w) A solução deverá possuir recursos de catálogo ou índices, incluindo: 

i. Oferecer base de dados relacional para o armazenamento do catálogo e possuir 
funcionalidades de recuperação rápida em caso de desastre fornecido por 
ferramentas especificamente desenhadas para esta função; 

ii. Deverá fazer uso de tecnologia de replicação dos dados do site principal para o site 
de desastre (não somente os dados protegidos – imagens de backup – mas também 
do catálogo do software de backup necessário para a recuperação do dado), de 
forma que em um evento de desastre, os sites sejam independentes no processo 
de recuperação; 

iii. Ser capaz de operar em Data Centers distintos, compartilhando um mesmo 
catálogo, possibilitando a restauração dos dados entre Data Centers sem a 
necessidade de releitura das mídias; 

iv. Possuir um mecanismo de reconstrução do banco de dados de catálogo e índices, 
de modo a haver uma estratégia contra dados corrompidos, sem a necessidade de 
recatalogar as imagens de backup, ou seja, possibilitar a reconstrução do catálogo 
ou banco de dados no caso de perda do mesmo; 

v. Possibilitar a replicação do catálogo do servidor de backup/restore, para 
recuperação rápida em caso de desastre; 

vi. Deverá permitir o agendamento de rotinas de backup do catálogo ou banco de 
dados da solução para fins de recuperação em casos de desastres. 

4.1.3 AMBIENTE MICROSOFT 

a) Deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows Server 2008 R2 SP1 e 
superiores; 

b) Deverá assegurar a consistência de aplicações transacionais de forma automática por meio 
da integração com Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows; 
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c) Deverá dar suporte a arquivos criptografados, por ex. (BitLoker) para casos em que 
demande a criptografia nesse formato para a proteção de instancias Windows; 

d) Restauração granular de arquivos de máquinas Windows a partir de um backup; 
e) Realizar exporte de discos para determinados backups criados por agentes em máquinas 

Windows; 
f) Restauração granular de MS Active Directory, MS-SQL, MS Exchange Server, nas versões 

2016 e superiores, permitindo a recuperação de objetos individuais, sem precisar recuperar 
os arquivos da máquina virtual inteira e ter que reiniciá-la; 

g) Suporte a backup e restauração bare-metal para ambientes Microsoft Windows; 
h) Deverá permitir que se recupere qualquer tipo de backup realizado (servidor físico, estação, 

VM, nuvem) e converta em uma VM Hyper-V; 
i) Deverá possuir total compatibilidade com a linguagem Powershell da Microsoft; 
j) Deverá possuir total compatibilidade com Cluster da Microsoft (Failover Cluster); 
k) Suporte a backup de máquinas virtuais localizadas em volumes CSV (Cluster Shared 

Volume). 

4.1.4 AMBIENTE LINUX 

a) Backup e Restauração de sistemas operacionais de máquinas Linux; 
b) Realizar exporte de discos para determinados backups criados por agentes em máquinas 

Linux; 
c) Suporte a backup e restauração bare-metal para ambientes Linux; 
d) Os agentes de backup deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais: 

i. Red Hat Enterprise Linux 6/7 e versões superiores; 
ii. Debian Linux 10 e superiores; 

iii. Oracle Linux 6/7 e superiores; 
iv. CentOS 7 e superiores; 
v. Linux Ubuntu Server 16.04 e superiores. 

4.1.5 AMBIENTE DE BANCO DE DADOS 

a) Deverá garantir a recuperação consistente, com ou sem agentes adicionais para o ambiente 
virtualizado, principalmente para os seguintes softwares: 

 MySQL versão 5.6 e superiores; 

 Microsoft Exchange Server 2016 e superiores; 

 Microsoft SQL Server 2008 e superiores; 

 Microsoft Active Directory – versão 2008 R2 e superiores. 

 PostgreSQL versão 9.6 e superiores. 

4.1.6 AMBIENTE DE VIRTUALIZADORES 

a) A suíte da solução de backup deverá ser desenvolvida para ambientes virtuais VMware 
vSphere e Microsoft Hyper-V, protegendo-os de forma nativa e, deverá fornecer um 
conjunto completo e otimizado de recurso para executar tarefas de proteção de dados e 
recuperação de desastres; 

b) A solução deverá ser totalmente compatível com soluções de Cluster da Microsoft e da 
VMware; 
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c) Deverá ter a capacidade de integração por meio de API’s dos fabricantes de infraestrutura 
virtualizada para a proteção de dados; 

d) Deverá possibilitar a inicialização de uma máquina virtual diretamente do arquivo de 
backup, inclusive sem necessidade de “hidratação” dos dados “deduplicados” e 
“comprimidos” sem depender de appliance ou hardware; 

e) Não deverá necessitar de instalação de agentes para poder realizar suas tarefas de 
proteção, recuperação e replicação das máquinas virtuais; 

4.1.7 REPOSITÓRIO SEGURO 

a) A solução deverá implementar a técnica de Repositório Seguro para proteção contra 
Ransomwares, onde o dado uma vez gravado, não pode ser modificado. Essa proteção 
contra gravação oferece a garantia de que os dados não poderão ser adulterados depois de 
gravados no dispositivo - Imutável; 

b) A solução deverá impedir a criptografia e exclusão por Ransomware e de agentes 
maliciosos; 

c) A solução deverá implementar credenciais de uso único, com o intuito de impedir que os 
hackers obtenham essas credenciais de um equipamento infectado. 

4.1.8 IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO 

a) Caberá à CONTRATADA, a partir da solicitação da CONTRATANTE, o serviço de instalação e 
configuração de todos os componentes do Grupo 01 no Data Center da CONTRATANTE, 
incluindo instalação física e lógica, bem como sua configuração e operacionalização; 

b) A CONTRATADA deverá realizar a configuração inicial de todos os componentes da solução 
de forma a garantir que a solução seja entregue à equipe técnica do CFMV em perfeitas 
condições de uso, considerando o atendimento de todos os requisitos descritos neste 
Termo de Referência, e sem nenhum ônus adicional para a contratante; 

c) Os serviços que eventualmente acarretem risco para os sistemas em produção ou 
requeiram parada de servidores e equipamentos, somente poderão ser executados fora de 
expediente, em horários previamente acordados com a área de TI do CFMV; 

d) O Software de Gerenciamento de Backup deverá ser instalado e configurado seguindo as 
melhores práticas de mercado e recomendações do fabricante, visando à migração das 
rotinas de Backup existentes do CFMV para a nova Solução; 

e) A CONTRATADA em conjunto com o CFMV deverá realizar um teste de restauração para 
cada um dos Jobs de Backup implementados na nova Solução; 

f) Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, após solicitação da CONTRATANTE, um 
cronograma para execução do serviço de instalação e configuração dos equipamentos, 
seguindo as especificações detalhadas do grupo 01; 

g) Realizar integração com os servidores, storage, unidade de fita e switches existentes; 
h) Criação dos processos de backup/restore com base na definição das políticas de 

backup/restore, utilizando as melhores práticas, considerando o ambiente de TI do CFMV, 
necessidades e restrições definidas; 

i) Criação e configuração dos seguintes recursos e funcionalidades: 



 

15 
 

i. Repositórios de armazenamento em disco e fita; 
ii. Desduplicação; 

iii. Replicação; 
iv. Integração com os sistemas de banco de dados e Hypervisors; 
v. Políticas de Backup e retenção; 

vi. Horários de backup, diretórios e arquivos a serem protegidos; 
vii. Políticas de Disaster Recovery (Recuperação de Desastre); 

viii. Perfis para operação do software de backup/restore. 
j) Validação e entrega da solução em conjunto com a equipe técnica do CFMV; 
k) Realizar testes de backup, replicação e restore de dados, a partir das cópias armazenadas 

no servidor de backup e nas fitas; 
l) Elaboração e execução de checklist para verificação do pleno funcionamento da solução, 

das configurações realizadas, incluindo a execução dos ajustes necessários para a correção 
de problemas identificados. 

m) Os profissionais responsáveis pelo planejamento, instalação e configuração da solução deve 
atender aos requisitos descritos abaixo:  

i. Profissional deve ser capacitado e certificado na linha de produtos da solução;  
ii. Caso o fabricante não possua certificação específica para a linha de produtos, serão 

aceitos profissionais comprovadamente capacitados e aprovados em treinamento 
formal do fabricante. 

 

GRUPO 01 

4.2 ITEM 02: Hardware - Servidor dedicado de armazenamento de backup 

4.2.1 GABINETE 

a) Gabinete para instalação em rack de 19” por meio de sistema de trilhos deslizantes; 
b) Altura máxima de 2U; 
c) Possuir botão liga/desliga na parte frontal do equipamento; 
d) Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de 

funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de memória RAM, fontes de 
alimentação e disco rígido e ventilador; 

e) Possuir suporte de no mínimo 12 (doze) baias para instalação de discos rígidos de 3.5 
polegadas; 

f) Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, 
permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 

g) Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete 
e instalação/desinstalação de placas de expansão; 

h) Deverá possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte 
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito 
funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento 
em funcionamento. 

4.2.2 PROCESSADOR 
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a) Equipado com 2 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos (mínimo), com arquitetura x86; 
b) Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível 

com o padrão ACPI v4; 
c) Consumir no máximo 150 W; 
d) Tecnologia de 14nm; 
e) Frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz; 
f) Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400 MHz, oferecendo no 

mínimo 6 canais de memória; 
g) Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 
h) Memória cache de 11 MB – L3. 

4.2.3  MEMÓRIA 

a) Possuir RAM de no mínimo 64 GB instalada, expansíveis a 1 TB mínimo; a memória deverá 
ser do tipo DDR-4, com tecnologias RDIMM e ECC avançado e frequência de operação 
mínima de 2666 MHz. 

4.2.4 PLACA MÃE 

a) Da mesma marca do fabricante do equipamento; deverá possuir no mínimo 03 (três) slots 
PCIe. 

4.2.5 CONTROLADORA DE DISCO E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

a) Para SO: Armazenamento líquido de 240 GB, em RAID-1; composto por, 02 (duas) unidades 
de discos tipo M2/Flash/SSD (Solid State Drive) de, no mínimo, 240 GB (duzentos e quarenta 
gigabytes); 

b) Para CATÁLOGO: Armazenamento líquido de 400 GB; em RAID-1; discos tipo Flash/SSD 
(Solid State Drive); 

c) Para BACKUP: Armazenamento líquido de 32 TB; em RAID-6; SAS; 
d) Deverá ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de 

desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as 
aplicações. 

4.2.6 CONTROLADORA DE VÍDEO 

a) Porta de vídeo VGA padrão DB15, com controlador integrada à placa mãe, de resolução 
gráfica mínima de 1280x1024; 

4.2.7 DRIVERS 

a) O equipamento ofertado deverá vir acompanhado de todos os drivers necessários à 
instalação correta de toda a solução. O fabricante deverá disponibilizar em sua respectiva 
web site, download gratuito de drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares. 
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4.2.8 CONTROLADORA DE REDE LOCAL (LAN) 

a) Possuir tecnologia TOE (TCP/IP Offload Engine) ou TSO (TCP/IP Segmentation Offload) de 
forma a manter o processamento independente da CPU;  

b) Possuir 08 (oito) portas de rede UTP, sendo 4 x 1 GbE e 4 x 10GbE;  
c) Suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);  
d) Possuir o recurso PXE;  
e) Possuir suporte à VLAN;  
f) Possuir suporte à Link Aggregation (IEEE 802.3ad). 

4.2.9 DESEMPENHO 

a) O processador ofertado deverá ter índice SPEC CPU2017 Integer Rates (BASE RESULT) 
auditado de no mínimo 85 para 2 processadores. Os índices SPEC CPU2017 Integer Rates 
(BASE RESULT) utilizados como referência serão validados no site da Internet 
http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation; 

b) Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo 
SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas 
em resultados inferiores ao mínimo especificado.  

4.2.10 TRILHOS 

a) Inclusos trilhos deslizantes para rack padrão 19”. 

4.2.11 REFRIGERAÇÃO 

a) Sistema de refrigeração adequada ao processador, fontes e demais componentes internos; 

b) O gabinete deverá possuir ventiladores redundantes e hot-plug com capacidade máxima 
instalada. 

4.2.12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

a) Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento na configuração 
ofertada mesmo em caso de falha de uma das fontes; 

b) Deverá ser fornecido com sua quantidade máxima de fontes; 
c) As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a substituição de qualquer 

uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do funcionamento do 
equipamento; 

d) As fontes de alimentação devem possuir cerificação 80Plus, no mínimo na categoria 
PLATINUM; 

e) A fonte deve ter potência mínima de 800 watts; 
f) As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste 

automático de tensão; 
g) Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 
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4.2.13 CABOS DE FORÇA 

a) 02 (dois) cabos de força padrão PDU C13-C14, com no mínimo 2 metros de comprimento, 
adequados à potência do equipamento, sem emendas e em comprimento suficiente para 
ligação dos equipamentos às unidades de distribuição de energia (Power Distribution Unit - 
PDUs) do rack. 

4.2.14 CHIPSET 

a) Do mesmo fabricante do processador. 

4.2.15 COMPATIBILIDADE 

a) Os equipamentos deverão estar em linha normal de produção/fabricação, não sendo 
aceitos equipamentos descontinuados pelo fabricante; 

b) Os equipamentos a serem fornecidos e seus componentes não podem constar, no momento 
da apresentação da proposta comercial pela licitante classificada em primeiro lugar na fase 
de lances, em listas de “End-of-Support, End-of-Sales ou Endof-Life” do fabricante; 

c) A simples “repetição” do conjunto de especificações na proposta técnica não garante o 
atendimento integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação; 

d) A critério, poderá ser solicitada amostra do equipamento para validação das especificações 
técnicas; 

e) Deverá ser fornecido software do próprio fabricante ou homologado, para que se permita 
verificar e instalar as últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante do hardware, devendo este ser capaz de monitorar o sistema, realizar 
diagnósticos remoto ou on-site, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando 
assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

4.2.16 ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

a) Quando não especificadas exceções, não serão admitidos equipamentos modificados por 
meio de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas 
adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que 
adaptem forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou 
logicamente incompatíveis; 

b) Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem 
como a de seus componentes; 

c) Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionadas em 
embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e a armazenagem. 
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4.2.17 SOFTWARES 

a) Todos os softwares, drivers e aplicativos que compõem a solução devem ser entregues e 
configurados pela contratada ou fornecedor da solução; 

b) Todos os softwares deverão estar licenciados sem limites de execução, mesmo após a 
finalização da garantia. 

 

GRUPO 01 

4.3 Item 03: Hardware - Unidade de Fita (Tape Library LTO 8) 

4.3.1 CAPACIDADE 

a) Possuir 02 (dois) drives padrão Ultrium LTO-8;  
b) Os drives devem possuir conectividade no padrão SAS (Serial Attached SCSI), com 

velocidade mínima de 6Gbps (seis gigabits por segundo);  
c) Cada drive deverá permitir taxa de transferência de dados nativa (sem compressão) de 

300MB/s (trezentos megabytes por segundo) ou superior, considerando cartuchos de fita 
tipo LTO-8;  

d) Deverá possuir pelo menos 24 (vinte e quatro) slots para cartuchos de fita internos em um 
mesmo gabinete (frame);  

e) Deverá suportar cartuchos de fita no padrão Ultrium LTO-8;  
f) Deve estar incluso todo o licenciamento de uso perpétuo necessário para a utilização dos 

drives, slots para cartuchos e software de gerenciamento do equipamento ofertado, sem 
necessidade de licenciamentos ou ônus adicionais; 

g) Deverá incluir todos os cabos e controladoras necessárias para o perfeito funcionamento; 
h) Capacidade: 30 TB (compactado) / 12 TB nativo; 
i) Velocidade de transferência: 750 MB/segundo (compactado); 300 MB/segundo (nativo); 
j) Capacidade de particionamento duplo; 
k) Durabilidade aprimorada; 
l) Criptografia para segurança. 

4.3.2 CARACTERISTICAS FÍSICAS 

a) Deverá ser compatível e instalável em rack padrão 19”;  
b) Deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários à sua instalação (trilhos, 

parafusos, etc.), assim como cabos elétricos (extremidade externa C14 para conexão em 
PDU já existente) e cabos de dados apropriados;  

c) Fontes de alimentação elétrica capaz de operar entre 100 a 240 VAC por reconhecimento 
automático do nível de tensão;  

d) Possuir tamanho máximo de 4U (1U=4,45cm); 
e) Conexão SAS / Mini-SAS com servidor; 
f) No mínimo 1 (uma) porta Ethernet; 
g) No mínimo 1 (uma) porta USB; 



 

20 
 

4.3.3 CABOS 

a) Cabos de força padrão PDU C13-C14, com no mínimo 3 metros de comprimento, adequados 
à potência do equipamento, sem emendas e em comprimento suficiente para ligação dos 
equipamentos às unidades de distribuição de energia (Power Distribution Unit - PDUs) do 
rack; 

b) Devem ser fornecidos 2 (dois) cabos para realizar a conexão ponto-a-ponto dos tape drives 
com equipamento servidor (adaptador tipo SAS com conector apropriado), considerando:  

i. Permitir conexão na velocidade nominal de 6 Gbps (seis gigabits por segundo);  
ii. Possuir comprimento mínimo de 3 (três) metros;  

iii. Possuir conectores mini SAS SFF-8088, ou conector mini SAS apropriado para 
conexão com o servidor descrito acima. 

4.3.4 GERENCIAMENTO 

a) Deverá possuir interface de rede dedicada para gerenciamento remoto de no mínimo 100 
Mbps (100BASE-TX);  

b) Deverá suportar conectividade de rede padrão TCP compatível com IPv4;  
c) Deverá possuir software de gerenciamento remoto, devidamente licenciado, acessível por 

meio de navegadores (browser) padrão de mercado que permita pelo menos:  
i. Gerar alertas relacionados a qualquer evento que possa afetar o bom 

funcionamento do equipamento, incluindo tape drives e cartuchos de fitas;  
ii. Suportar protocolo SNMPv2 ou superior, permitindo configuração de alertas;  

iii. Permitir atualização de firmware de todos os componentes da tape library. As 
atualizações de firmware deverão ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA 
durante o período de garantia, sempre que necessário. 

4.3.5 OUTRAS FUNCIONALIDADES 

a) Possuir biblioteca interna única de cartuchos de fita, ou seja, um único chassi, com 
mecanismo robotizado para a montagem automática das fitas nos tape drives sem a 
intervenção do operador; 

b) Deverá ser capaz de efetuar as montagens tanto de cartuchos de fita de dados quanto de 
cartuchos de fita de limpeza (tape cleaner cartridge);  

c) Deverá possuir painel frontal para operações de configuração, diagnóstico e visualização de 
status; 

d) Deverá realizar o inventário de todas as fitas da fitoteca e o carregamento das fitas 
existentes na estação de entrada/saída (I/O Station ou Magazine) de fitas – sem a 
interrupção do funcionamento e na condição ativa ou online;  

e) Deverá possuir suporte nativo ao particionamento, permitindo que o equipamento seja 
particionado, desde que tenha ao menos um tape drive em cada partição;  

f) Deverá possuir leitor de código de barras (bar code reader) para reconhecimento dos 
cartuchos de fita através da leitura do código de barras nas etiquetas (labels) padrão de 
mercado 

4.3.6 COMPATIBILIDADE 
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a) Os equipamentos deverão estar em linha normal de produção/fabricação, não sendo 
aceitos equipamentos descontinuados pelo fabricante; 

b) Os equipamentos a serem fornecidos e seus componentes não podem constar, no momento 
da apresentação da proposta comercial pela licitante classificada em primeiro lugar na fase 
de lances, em listas de “End-of-Support, End-of-Sales ou Endof-Life” do fabricante; 

c) A simples “repetição” do conjunto de especificações na proposta técnica não garante o 
atendimento integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação; 

d) A critério, poderá ser solicitada amostra do equipamento para validação das especificações 
técnicas. 

e) Deverá ser fornecido software do próprio fabricante ou homologado, para que se permita 
verificar e instalar as últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante do hardware, devendo este ser capaz de monitorar o sistema, realizar 
diagnósticos remoto ou on-site, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando 
assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

f) Deverá ser compatível com equipamento servidor especificado no item 02 – Servidor. 

 

GRUPO 01 

4.4 ITEM 04: Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310-D 

4.4.1 CARACTERÍSTICAS 

a) Rack padrão 19″ padrão EIA-310-D; 
b) Estrutura de aço; 
c) Altura de no mínimo 42U; 
d) Dimensões externas: 

i. Profundidade de 1070mm (+/- 10cm); 
ii. Largura de 600mm (+/- 5cm); 

iii. Altura de 2000mm (+/- 10cm); 
e) Capacidade de carga 1.000kg; 
f) Teto com 4 ventiladores 220V; 
g) Base ante tombamento; 
h) Portas frontal e traseira perfurados, com trancas; 
i) Portas e painéis laterais com chaves iguais. 
j) Porta traseira bipartida com ângulo de abertura de no mínimo 90 graus. 
k) Porta frontal com ângulo de abertura de no mínimo 90 graus. 

4.4.2 ACESSÓRIOS 

a) Possuir 02 (duas) ou 04 (quatro) PDUs totalizando 48 tomadas, distribuídas de forma 
igualitária entre as PDUs e capacidade elétrica suficiente a distribuição de energia aos 
equipamentos instalados, com as seguintes características: 

i. Tomadas padrão C13 para alimentação dos equipamentos; 
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ii. Conexão de entrada IEC 309 32A 2P+E; 
iii. Frequência de entrada 50/60Hz; 
iv. Cabo de alimentação com 3 metros; 
v. Tensão de entrada aceitável 100-240VAC; 

vi. Corrente de linha Máxima de 32A por fase; 
vii. Corrente de entrada máxima de 32A por fase. 

b) Kit de 4 pés niveladores ajustáveis, com sistema de rodízio e possibilidade de travamento; 
c) Carsters pré-colocados. 

4.4.3 GARANTIA 

a) Todas as condições relativas a garantia e suporte técnico on-site aos equipamentos estão 
dispostas no ANEXO C deste Termo de Referência. 

 

 

GRUPO 01 

4.5 ITEM 05: CONTROLADORA SAS de 6 Gbit/s (mínimo)  

a) Controladora do tipo SAS (Serial Attached SCSI), dual port, para conexão com unidade de 
fita (Tape Library), padrão PCIe; 

b) Acompanhada de cabo externo para as portas, com o mínimo de 2,0m de comprimento; 

c) Ser compatível com algum dos servidores: 

 LENOVO modelo ThinkSystem SR650 (7X06CTO1WW) 

 Servidor DELL PowerEdge R730 
d) Porta SAS ou mini-SAS (compatível com a unidade de fita) 
e) A contratada deverá fornecer a peça acompanhada de softwares, drivers etc, para 

instalação e configuração em Sistema Operacional Windows Server 2016 ou superior. 

4.5.1 GARANTIA 

a) Todas as condições relativas a garantia e suporte técnico on-site aos equipamentos estão 
dispostas no ANEXO C deste Termo de Referência. 

 

GRUPO 02 

4.6 ITEM 06: Fitas de backup regraváveis padrão LTO8 

4.6.1 CARACTERÍSTICAS 

a) Capacidade: 30 TB (compactado) /12 nativo; 
b) Taxa de erro de bits 1x10; 
c) Velocidade de transferência: 750 MB/segundo (compactado); 300 MB/segundo (nativo); 
d) Capacidade de particionamento duplo; 
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e) Recurso LTFS em unidades e sistemas habilitados para LTFS; 
f) Durabilidade aprimorada; 
g) Criptografia para segurança; 
h) Garantia do fabricante por 12 (doze) meses para defeitos de fabricação. 

4.6.2 GARANTIA 

a) Garantia do fabricante por 12 (doze) meses para defeitos de fabricação  

 

GRUPO 02 

4.7 ITEM 07: FITAS DE LIMPEZA 

a) Devem ser fornecidos 03 cartuchos de fita de limpeza LTO (tape cleaner cartridge), 
compatíveis com os drives LTO-8, incluindo as respectivas etiquetas;  

b) Somente serão aceitos cartuchos de fita novos e não reciclados; 

4.7.1 GARANTIA 

a) Garantia do fabricante por 12 (doze) meses para defeitos de fabricação  

 

GRUPO 02 

4.8 ITEM 08: ETIQUETAS COLORIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS 

a) Etiquetas com código de barras em material fosco, em cores, cortadas, adesivas e que 
suportem temperatura de até 200º C (duzentos graus célsius) com código de barras a ser 
definido pelo órgão na fase de implementação da solução. 

 

5 Prazo, local e condições de entrega e execução 

5.1 O fornecimento e a adjudicação do certame deverão ser executados por Grupo, visto que esta 
opção permite o agrupamento do fornecimento por itens similares, tornando o certame 
licitatório mais atrativo aos concorrentes e garantindo a compatibilidade necessária entre os 
componentes de cada Grupo.   

5.2 Os bens e serviços deverão ser entregues na SEDE do CFMV - Conselho Federal de Medicina 
Veterinária - SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF - CEP 71.205-060, nos horários de 08:00 
a 17:00, de segunda a sexta-feira. 

5.2.1. Excepcionalmente, em razão de previsão de reforma da sede do CFMV, os bens e 
serviços poderão ser entregues no SIA Trecho 3 – Lotes 145 e 155 - Brasília-DF, cujas informações 
detalhadas serão repassadas pelo Setor de Infraestrutura do Departamento de Tecnologia da 
Informação do CFMV. 

5.3 A área responsável pelo recebimento do objeto deste contrato será o Setor de Infraestrutura do 
Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV, acessível pelos telefones (61) 2106-0456 
e 2106-0489 ou pelo e-Mail informatica@cfmv.gov.br. 

mailto:informatica@cfmv.gov.br
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5.4 Informações necessárias e requeridas para o correto funcionamento dos itens que compõem o 
objeto do Termo de Referência serão informados pelo Contratante. 

5.5 A Contratada deverá fornecer a relação de contatos para as aberturas de chamados técnicos, 
seja para o atendimento de suporte remoto ou presencial, entre os quais: telefone, e-mail, chat 
e/ou website. 

5.6 A Contratada é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes 
relativos ao objeto do contrato. 

5.7 Para o aceite dos bens que compõem a solução, serão submetidos a critério do Contratante, 
testes de uso, teste de bancada ou demonstrações de funcionamento, para verificação de 
funções e de parâmetros especificados neste Objeto. 

5.8 Independente do aceite do Contratante, a Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços 
e produtos fornecidos pelo prazo estabelecido nas especificações e nas condições constantes 
deste Termo de Referência, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, de 
acordo com prazo estabelecido. 

5.9 DA ENTREGA DO ITEM 01 – LICENÇAS DE SOFTWARE DE BACKUP 

5.9.1 O fornecimento deverá ser executado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da 
notificação para fornecimento a ser emitida pela Contratante posterior à assinatura do 
contrato; 

5.9.2 No caso da aquisição de licenças, a Contratante enviará notificação para fornecimento por 
meio de Email/Ofício à Empresa Contratada informando “CÓDIGO/PARTNUMBER DO 
PRODUTO, DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DO PRODUTO” que deverá ser gerada e entregue à 
Contratante; 

5.9.3 A contratada deverá acompanhar, auxiliar e orientar a Contratante no que for necessário para 
os registros das licenças, bem como na conexão ao portal do fabricante, a fim de gerar as 
licenças e códigos de acesso. 

5.10 DAS ENTREGAS DOS ITENS 02, 03, 04 E 05 - SERVIDOR, UNIDADE DE FITA, RACK, 
CONTROLADORA SAS 

5.10.1 Os itens deverão ser entregues, ativados e configurados para seu pleno uso nos locais 
designados pelo Contratante e nas condições por esta exigida em até 90 (noventa) dias 
corridos a partir da data de assinatura do contrato. 

5.10.2 As prorrogações para a entrega dos materiais só serão aceitas na ocorrência de caso fortuito 
ou de força maior, devidamente comprovada e acatada pelo CFMV. 

5.10.3 Primeira etapa: 

5.10.3.1 Realizar a entrega dos equipamentos novos e de primeiro uso, em suas embalagens originais 
devidamente lacradas e identificadas, conforme especificação técnica exigida. 
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5.10.3.2 No interior das embalagens deverá conter todos os itens comuns fornecidos junto ao 
equipamento, como cabos de força e manuais de instruções e encartes técnicos, e, quando 
for o caso, cabos e módulos extras, insumos para acomodação em Rack, parafusos, trilhos, 
dentre outros. 

5.10.3.3 Apresentar no momento da entrega documento que comprove a origem dos bens, se 
importados, e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de rescisão 
contratual e multa. 

5.10.3.4 Todos os equipamentos deverão ser conferidos, inspecionados e verificados, procedendo 
com a verificação de todos os seus itens acessórios e componentes previstos na especificação 
técnica. 

5.10.3.5 A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE o TERMO DE ENTREGA, com 
a descrição dos equipamentos entregues, identificação do responsável pela entrega por 
parte da CONTRATADA e identificação do responsável pelo recebimento e conferência por 
parte da CONTRATANTE, além de informações relevantes da entrega. 

5.10.3.6 O Termo de Entrega deverá ter clareza de informações do que foi efetivamente entregue e 
recebido pela CONTRATANTE, sendo que no caso de itens acessórios e ou componentes 
faltantes que deveriam estar juntamente com o equipamento, essas faltas ou ausências 
deverão ser detalhadas e observadas pelo Termo de Entrega. 

5.10.3.7 O Termo de Entrega deverá conter campo para coletar as assinaturas do responsável da 
CONTRATADA, do responsável pelo recebimento e conferência da CONTRATANTE, bem 
como do atesto pelo Fiscal do Contrato da CONTRATANTE. 

5.10.3.8 Finalizada a primeira etapa, a CONTRATANTE emitirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis um 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO referente à primeira etapa. 

5.10.4 Segunda etapa: 

5.10.4.1 Realizar a instalação física nos racks e, posteriormente, a instalação lógica dos equipamentos 
contratados, devendo ser feita todas as configurações necessárias ao seu perfeito 
funcionamento. 

5.10.4.2 Os referidos procedimentos deverão ser realizados por meio de profissional técnico 
devidamente identificado, habilitado/qualificado e certificado pelo fabricante para tal 
finalidade. 

5.10.4.3 Durante a etapa de instalação, deverão ser conferidas, inspecionadas e verificadas todas as 
características previstas ao equipamento, identificando quantidades de núcleos de CPU 
instalados e ativos, quantidade de memória instalada e disponível, interfaces, discos, dentre 
outros, aferindo com a especificação técnica exigida. 

5.10.4.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA a correção dos problemas técnicos decorrentes 
de erros identificados na execução da instalação e configuração dos equipamentos, sejam 
operacionais ou por problemas de mau funcionamento, responsabilizando-se por todos os 
procedimentos e custos envolvidos para resolução, sob pena de incorrer em sanções legais 
cabíveis, sendo garantida a ampla defesa. 
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5.10.4.5 A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE o RELATÓRIO DE 
INSTALAÇÃO, com a descrição dos equipamentos instalados, identificação do responsável 
pela instalação por parte da CONTRATADA e identificação do responsável pelo 
acompanhamento e conferência por parte da CONTRATANTE, além de informações 
relevantes da instalação. 

5.10.4.6 O Relatório de Instalação deverá ter clareza de informações do que foi efetivamente 
instalado e disponibilizado. No caso de itens acessórios e/ou componentes faltantes deverão 
ser detalhadas e observadas pelo Relatório de Instalação. 

5.10.4.7 O Relatório de Instalação deverá conter campo para coletar as assinaturas do responsável da 
CONTRATADA, do responsável pelo acompanhamento e conferência da CONTRATANTE, bem 
como o atesto pelo Fiscal do Contrato da CONTRATANTE. 

5.10.5 Terceira etapa: 

5.10.5.1 Realizada as etapas anteriores, deverá a CONTRATADA fazer o repasse de conhecimentos, 
configuração, manuseio e demais características técnicas inerentes e próprias de cada bem 
por modelo/tipo à equipe técnica da CONTRATANTE. 

5.10.5.2 Na ocasião a CONTRATANTE designará a relação de no mínimo 02 (dois) profissionais que 
receberão o referido repasse de conhecimentos. 

5.10.5.3 À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades identificadas na execução de qualquer uma 
das etapas, inclusive, substituir no prazo de 40 (quarenta) dias contados da notificação, às 
suas expensas, todos os equipamentos fornecidos com problemas técnicos ou apresentados 
fora das especificações exigidas, sob pena de incorrer em sanções legais cabíveis, sendo 
garantida a ampla defesa. 

5.10.5.4 A CONTRATANTE disponibilizará as informações necessárias sobre o seu ambiente 
tecnológico para o fiel cumprimento do Contrato, e, por meio de equipe técnica, assistirá a 
CONTRATADA nas etapas de execução, como forma de evitar a ocorrência de danos de 
qualquer natureza, inclusive a terceiros. 

5.10.5.5 Concluídas todas as etapas de execução (primeira, segunda e terceira), tendo sido emitidos 
todos os termos de aceite provisórios e inexistindo pendências, a CONTRATANTE emitirá no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD. 

5.10.5.6 A garantia com suporte técnico on-site deverá ser iniciada e contada a partir da data de 
emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD. 

5.10.5.7 A CONTRATADA deverá comprovar a data de início e o prazo total de garantia exigido para 
cada equipamento, por meio de documentos apropriados e de informações constantes nos 
sites de acompanhamento de garantia do fabricante, fornecendo à CONTRATANTE uma 
CARTA DE GARANTIA. 

5.10.5.8 Somente com essa comprovação – a da data de início e a do prazo total de garantia – e tendo 
a Carta de Garantia emitida é que o Fiscal do Contrato da CONTRATANTE fará as competentes 
instruções para pagamento. 
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5.10.5.9 Todo o trabalho realizado pela Contratada estará sujeito à avaliação técnica, sendo 
homologado quando estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pelo CFMV e de 
acordo com os prazos definidos. 

 

5.11 DAS ENTREGAS DOS ITENS 06, 07 E 08 - FITAS LTO REGRAVÁVEIS, FITAS DE LIMPEZA E 
ETIQUETAS 

5.11.1 A entrega dos suprimentos deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de assinatura do contrato, em horário comercial, no edifício sede CFMV, no 
endereço descrito no item 5.2 deste Termo de Referência. 

5.12 Da execução do Projeto: 

5.12.1 A CONTRATADA deverá designar um Gerente de Projeto para gerenciar a entrega, instalação, 
configuração, ativação e treinamentos relacionados ao projeto. 

5.12.2 Durante a execução dos trabalhos, o Gerente de Projeto será responsável pela elaboração e 
entrega semanal de um “Relatório de Situação”, onde serão descritas todas as atividades 
executadas na semana, além de serem destacadas as pendências do projeto, chamados 
abertos de suporte técnico e a programação de atividades para a semana seguinte. Estes 
relatórios farão parte da “Documentação do Projeto”; 

5.12.3 A CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Trabalho e o detalhamento das atividades e 
Cronograma de Execução. Deverá ser apresentado no prazo de 20 dias contados da assinatura 
do instrumento contratual contendo: 

a) Definição do projeto (objetivos, escopo, pré-requisitos, premissas); 
b) Produtos do projeto; 
c) Estrutura organizacional do projeto; 
d) Cronograma de execução; 
e) Procedimentos de controle do projeto (comunicação, pendências, alterações, aceites e 

encerramento); 

5.12.4 A CONTRATADA deverá designar profissionais do FABRICANTE ou empresa certificada para a 
realização dos serviços de instalação, configuração e ativação. 

5.12.5 Após 05 (cinco) dias contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá anexar uma 
declaração do Fabricante ou empresa certificada com a indicação dos profissionais 
designados para comprovação do presente item. Os profissionais que irão realizar os serviços 
de instalação e configuração deverão possui certificações de mais alto nível do fabricante do 
software de backup.  

5.12.6 Os serviços de instalação, configuração e ativação da solução ofertada deverão incluir, no 
mínimo, as seguintes tarefas: 

a) Realizar atividade de pré-instalação e reunião de início do projeto para determinar 
condições para realização dos serviços de instalação configuração, ativação, 
treinamentos e definição do cronograma para início e fim dos trabalhos, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias corridos após a publicação do instrumento contratual; 
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b) Realizar a entrega e apresentação do Projeto de Instalação da Solução ofertada, 
incluindo o cronograma detalhado das atividades de instalação, configuração, ativação e 
treinamentos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do 
instrumento contratual. O projeto deverá ser discutido com técnicos nomeados para 
este fim; 

c) Realizar a instalação, configuração, ativação e testes de todos os componentes da 
Solução ofertada. A CONTRATADA deverá realizar todos os passos de instalação como 
uma “instalação assistida”, acompanhada por técnicos da contratante, onde serão 
repassados conhecimentos de todos os componentes utilizados na operação e 
administração da solução, de forma a permitir a imediata utilização do ambiente, após a 
conclusão da instalação; 

d) Aplicar todas as correções publicadas e divulgadas pelo Fabricante para os softwares 
aplicativos contratados; 

e) Ao final do processo, deverá ser entregue documentação formal de todas as 
configurações (as-built), procedimentos e definições utilizados na instalação/ativação 
com detalhamento suficiente que permita aos técnicos responsáveis a reprodução das 
ações, se necessário. 

f) Realizar treinamento na modalidade Hands-On, onde a equipe do CFMV acompanhará 
toda a implementação do ambiente, somado a uma revisão final das principais 
funcionalidades e esclarecimentos de dúvidas. 

6 Condições e prazos de pagamento 

6.1 Antes de ser efetuado qualquer pagamento, será verificado a regularidade da Licitante 
Contratada no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, mediante consulta “on-
line”, cujo documento será anexado ao processo de pagamento. Caso alguma certidão esteja 
com seu vencimento expirado, caberá à empresa sua atualização, assim como o envio desta para 
o CONTRATANTE. 

6.2 O pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito bancário, 
até o 10º dia útil subsequente à realização do serviço, contados a partir do atesto dos serviços 
e da Nota Fiscal, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93, da 
seguinte forma: 

6.2.1 O pagamento será efetuado com apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s), 
uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos neste 
Termo de Referência e nos seus respectivos anexos, juntamente com a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD e CARTA DE GARANTIA. 

6.2.2 O Fiscal do Contrato verificará a conformidade do fornecimento de acordo com o objeto e da 
documentação requerida e, no caso de estarem conformes, atestará a Nota Fiscal e 
encaminhará para pagamento. No caso de não estarem conformes, as devolverá, com as 
ressalvas devidas, no prazo de até 07 (sete) dias úteis da apresentação, para que a 
CONTRATADA, em igual prazo, providencie sua conformidade e novo encaminhamento para o 
Contratante,  
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6.2.3 No caso dos serviços e/ou entregas em não conformidade, a contagem dos prazos aqui 
estabelecidos será reiniciada a contar da data do saneamento das ressalvas pela 
CONTRATADA, devidamente certificadas pelo Fiscal do Contrato. 

6.2.4 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e fornecimentos executados em 
desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento definitivo, 
constatar-se que os serviços e fornecimentos foram executados em desacordo com o 
especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis do Contratante notificarão, por 
escrito, à CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o 
pagamento até que seja sanada a situação. 

6.2.5 Os valores da(s) NF(s) / Fatura(s) deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, 
sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será 
estabelecido prazo para a CONTRATADA fazer a substituição das NF(s) / Fatura(s). 

6.2.6 Nos casos de atrasos nos pagamentos das faturas, será aplicado o disposto no art. 40, XIV, 
alíneas "c" e "d" da Lei 8.666/93, referentes às multas decorrentes do atraso no pagamento 
pela Administração Pública, juros, bem como, atualização monetária com a cobrança dos 
encargos moratórios, nas hipóteses de responsabilidade do Contratante pelo não pagamento 
das faturas. 

7 Obrigações do Contratante  

7.1 Receber os bens e serviços adjudicados nas condições integrais do item licitado, observados os 
dispositivos legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO, além de exigir e regular 
o cumprimento das obrigações complementares, em especial aquelas relativas à garantia 
técnica, suporte e repasse de conhecimento. 

7.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Termo de Referência, 
sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 

7.3 Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo 
recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

7.4 Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos 
e dos serviços. 

7.5 Permitir o acesso dos funcionários da Contratada, desde que devidamente identificados, às suas 
dependências para a devida realização dos serviços e fornecimento dos bens contratados. 

7.6 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, 
efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os padrões de informação e 
qualidade exigidos.  

7.7 Homologar os bens entregues e serviços prestados, quando estiverem de acordo com o 
especificado no Termo de Referência. 

7.8 Rejeitar os bens entregues e serviços realizados fora do estabelecido e que estejam em 
desacordo com o Contrato.  
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7.9 Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento dos 
termos deste instrumento. 

7.10 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos. 

7.11 Designar gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento da prestação dos 
serviços e fornecimento dos bens, avaliando a prestação dos serviços, a liquidação das despesas, 
atestando o cumprimento das obrigações assumidas e demais fiscalizações à execução do 
contrato, consoantes as disposições da Lei 8.666/1993. 

 

8 Obrigações da Contratada 

8.1 Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no Contrato. 

8.2 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a vigência 
do Contrato. 

8.3 Entregar os bens e prestar os serviços no prazo previsto e local designado, conforme 
especificações constantes do Edital e seus anexos, de acordo com os requisitos de quantidades, 
especificações técnicas e manuais de operação. 

8.4 Prestar garantia na forma e condições estabelecidas neste termo. 

8.5 Disponibilizar e manter central de suporte remoto, na forma e condições estabelecidas neste 
termo. 

8.6 Indicar, formalmente, observado o art. 68, da Lei n.º 8.666, de 1993, um Preposto para 
acompanhar a execução dos serviços e responder perante o Contratante. 

8.7 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no desempenho 
dos serviços objeto deste instrumento ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 
dependências do Contratante. 

8.8 Responder por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciária, fiscais, de 
acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte, horas extras ou outros benefícios de 
qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços e com todos os encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de 
empregador. 

8.9 Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente por seus empregados nos 
equipamentos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio do CFMV, ou de terceiros, advindos 
de imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda 
que de forma involuntária. 

8.10 Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão ou 
incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito do Contratante. 

8.11 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob 
qualquer alegação. 
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8.12 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados. 

8.13 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo do objeto. 

8.14 Efetuar a correção de quaisquer falhas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus 
adicional, de forma a cumprir todas as determinações do CFMV. 

8.15 Apresentar à Contratante, sempre que requisitado e no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir do envio do pedido, todos os documentos exigidos periódica ou 
discricionariamente pelo Gestor do contrato. 

8.16 Dimensionar e adotar as providências técnicas, administrativas e logísticas necessárias ao 
cumprimento integral do contrato. 

8.17 Não divulgar, sob hipótese alguma, a terceiros, qualquer informação referente à Contratante 
que o preposto ou sua equipe vierem a tomar conhecimento por necessidade de execução dos 
serviços contratados. 

8.18 Assinar, no ato da reunião de apresentação (kick-off), o Termo de Sigilo e Responsabilidade 
para todos os profissionais que tiverem acesso às dependências e instalações do CFMV, 
conforme modelo constante no Anexo B. 

8.19 Manter os funcionários devidamente identificados, quando da prestação de serviços nas 
dependências do CFMV. 

8.20 Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, pelo CFMV, inconveniente para 
o desempenho das atividades. 

8.21 Atender as chamadas de emergência sempre que solicitado, dentro das condições fixadas neste 
instrumento. 

8.22 Executar a manutenção preventiva em horários e dias combinados com o fiscal do contrato para 
exercer a fiscalização do contrato. 

8.23 Apresentar relatório de inspeção e/ou de manutenção preventiva/corretiva, em modelo 
próprio, contendo indicações de datas, hora de execução, nome do profissional responsável pela 
execução dos serviços e discriminação dos serviços executados. 

8.24 Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários à perfeita 
execução dos serviços. 

8.25 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto aos 
produtos e/ou serviços contratados. 

8.26 Manter sede, filial ou escritório na cidade de Brasília/DF com capacidade operacional para 
receber e solucionar qualquer demanda do Contratante, bem como realizar todos os 
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. 

8.27 Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência verificados no 
curso da execução contratual. 
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8.28 Oferecer obrigatoriamente, sem ônus adicional para o CFMV, todos os elementos de consumo 
ou ferramentas necessárias à operação de manutenção: EPI’S (equipamento de Proteção 
Individual de Segurança) e EPC’S (equipamento de Proteção Coletiva de Segurança). 

 

9 Qualificação técnica 

9.1 A licitante será habilitada a participar do certame a partir da comprovação de capacidade 
técnica, mediante apresentação de, pelo menos, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, a 
ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento 
timbrado, e que comprove(m) a aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características e prazos com o objeto da licitação, por meio da prestação 
satisfatória de serviços técnicos em território nacional.  

9.2 Comprovar em Atestado (s) de Capacidade Técnica o fornecimento de equipamentos/produtos 
similares ao que estão sendo ofertadas pela licitante para o Item em registro e em percentagem 
de fornecimento de no mínimo 15% (quinze por cento) do quantitativo total correspondente ao 
Item. 

9.3 Serão aceitos o somatório de atestados para comprovação. 

9.4 O não atendimento às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência implicará a 
desclassificação da proposta apresentada. 

9.5 A comprovação do atendimento às características técnicas especificadas neste Termo de 
Referência dar-se-á por meio de sites, catálogos, manuais e publicações originais dos fabricantes 
e fornecedores. 

9.6 As propostas serão analisadas por equipe de técnicos do Contratante no transcorrer do Pregão, 
para fins de verificação do atendimento às características dos equipamentos/produtos 
especificados neste Edital. 

9.7 Ultrapassada a fase de homologação, dentro do prazo de convocação para a assinatura do 
contrato, a empresa vencedora deverá apresentar comprovação de: 

9.7.1 Da Declaração de que possui profissional qualificado: 

9.7.1.1 A licitante deverá apresentar declaração, datada e assinada por seu representante legal, de 
que, caso se sagre vencedora do certame, no momento da assinatura do contrato, disporá 
de profissionais com as seguintes certificações ou equivalentes: 
a) No mínimo 02 (dois) técnicos profissionais capacitados e certificados na linha de 

produtos proposta; 
b) Caso o fabricante não possua certificação específica para a linha de produtos, serão 

aceitos profissionais comprovadamente capacitados e aprovados em treinamento 
formal do fabricante. 

9.7.1.2 A comprovação de que os profissionais compõem o quadro da licitante se fará mediante a 
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou do contrato social da licitante, no 
caso de sócio, ou contrato de prestação de serviços pelo prazo de vigência do contrato. 
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10 Critério de avaliação das propostas 
 

10.1 Pelo fato de o objeto desta contratação se caracterizar como serviços comuns, uma vez que a 
caracterização dos bens e serviços enseja definições objetivas com base em especificações 
usuais no mercado e considerando o disposto na LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, 
recomenda-se que seja adotada a modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica. 

10.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto. 

10.3 Todos os modelos ofertados dos equipamentos/produtos deverão estar em linha de produção 
pelo fabricante, sem previsão de encerramento, até a data da entrega da proposta. 

10.4 Todos os modelos ofertados na proposta comercial devem ser materiais novos (sem uso, 
reforma ou recondicionamento) e que não estejam fora da linha de produção. 

10.5 Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos propostos, a LICITANTE 
deverá comunicar de imediato, no ato da licitação, apresentando o modelo da linha substituída, 
mantendo a administração atualizada e informada sobre o assunto. 

10.6 No preço total deverão estar inclusos todas as despesas que influem nos custos, tais como: frete 
e tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais, etc), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, 
encargos comerciais ou de qualquer natureza, e todos os ônus diretos e indiretos. 

10.7 Deverá ser apresentado com a proposta comercial as descrições detalhadas dos bens ofertados, 
com a respectiva documentação técnica impressa por meio de de Catálogos, Data Sheet, Quick 
Pecs, ou outros, dos produtos ofertados, porém, devidamente disponíveis para consulta no site 
do fabricante da marca dos equipamentos. 

10.8 A documentação deverá conter as características e todas as especificações necessárias, 
incluindo marca, modelo, e outros elementos, comprovando as especificações técnicas do 
equipamento ofertado. 

10.9 Da Vistoria 

10.9.1 Será facultado à licitante realizar vistoria no local onde serão instalados e configurados os 
itens da solução a fim de se verificar as condições para a entrega dos serviços. Porém, a 
contratada não poderá alegar desconhecimento das condições e graus de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas no contrato. 

10.9.2 A vistoria deverá ser agendada, com antecedência, por meio do e-mail: 
informatica@cfmv.gov.br ou pelos telefones: (61) 2106-0456 ou 2106-0489 com os servidores 
Lincoln ou Leonardo, mencionando as informações de contato da Empresa (razão social, 
endereço e telefone) e de seu representante técnico (nome completo e telefone). 

10.9.3 Durante a vistoria, será dado acesso às dependências do órgão que são referentes ao objeto 
da contratação. 

10.9.4 Quando da vistoria, a licitante deverá se inteirar de todos os aspectos referentes à execução 
do fornecimento, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento 
de detalhes. 



 

34 
 

10.9.5 Terminada a vistoria será então emitido o Termo de Vistoria (Anexo A), assinado pelos 
responsáveis técnicos das duas partes (Contratante e Licitante). 

11 Valores referenciais de mercado 

11.1 Esse item será preenchido pela área de licitações e contratos. 

 

12 Sanções e procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato 
 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e dos 
Decretos nº 3.555/2000 e 10.024/2019, a Contratada que no decorrer da licitação: 

a) Não celebrar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) Comportar-se de modo inidôneo, e,  
g) Cometer fraude fiscal. 

12.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará impedida de licitar 
e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas 
previstas em edital e no contrato, e das demais cominações civil e penal, além de ser 
descredenciada no SICAF. 

12.3 Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato:  

12.3.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, o Contratante 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada, as sanções a seguir de acordo com o 
grau do prejuízo causado pelo descumprimento das respectivas obrigações: 

I - Advertência escrita: 
Quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento 
das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras 
ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave; 

II - Multas: 
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos 

(equipamentos) entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias corridos de 
atraso o Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, 
em razão da inexecução total. 

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do contrato, para 
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não 
abrangido pelas demais alíneas. 

c) 1% (um por cento) por dia sobre o valor da garantia contratual pela não 
apresentação/atualização, no prazo estabelecido neste instrumento, da garantia 
de execução contratual. 
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d) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não 
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 
convocatório. 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver 
reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 
50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite 
de trinta dias corridos, estabelecido na alínea “a” ou os serviços forem prestados 
fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da 
Contratada. 

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

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

a) As sanções, quando couberem, serão aplicadas pela autoridade administrativa, mediante 
instauração de processo administrativo prévio em que serão asseguradas o contraditório 
e ampla defesa; 

b)  A suspensão temporária de atividade e de impedimento de contratar com a 
Administração serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada a 
ampla defesa, sempre que a Contratada reincidir na prática de infrações de maior 
gravidade à Administração; 

c)  As sanções supracitadas poderão ser aplicadas a contratada por período de até 2 (dois) 
anos; 

d)  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

12.4 Do Acompanhamento e da Fiscalização 

12.4.1 Durante a vigência do contrato firmado, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a execução 
do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Lincoln Máximo Alves, Matrícula CFMV nº 
0602, telefone (61) 2106-0456 e 2106-0489, e-mail: informatica@cfmv.gov.br, ou por outro 
representante indicado pelo Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV (DETIN), 
devidamente designado para esse fim. 

13 Condições gerais 

13.1 Da vigência contratual: 

13.1.1 Para o Grupo 1: o Contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses com início a partir de sua 
assinatura, não necessitando de prorrogação. 

13.1.2 Para o Grupo 2: o Contrato deverá ter vigência de 06 (seis) meses com início a partir de sua 
assinatura, não necessitando de prorrogação. 



 

36 
 

13.2 Da Garantia Técnica/Suporte técnico on-site/remoto: 

13.2.1 Para o Grupo 1: A garantia será de 60 (sessenta) meses, a contar da emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD. 

13.2.2 Para o Grupo 2: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar da emissão TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD. 

13.3 Da Garantia Contratual: 

13.3.1 Conforme artigo 56 da Lei 8.666/93, como garantia do cumprimento integral de todas as 
obrigações contratuais, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, 
a Empresa Contratada deverá prestar garantia, no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da 
assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
na modalidade de caução em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária. 

13.4 Da Rescisão 

13.4.1 A inexecução parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

13.4.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da Lei nº 8.666/1993). 

13.4.3 A rescisão do CONTRATO poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CFMV, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nº 8.666/1993; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para o CFMV; ou 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

14 Dotação orçamentária 
 

14.1 A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato está prevista sob a rubrica nº 
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 – BENS DE INFORMÁTICA, do plano de contas em vigor, de acordo 
com a disponibilidade financeira destacada para esse fim. 

 

15 Responsável da Elaboração do Termo de Referência  
 
 

Senhor Diretor do DETIN, diante do exposto, submetemos o Termo de Referência para conhecimento, 
análise e aprovação se for o caso.  
 
 

___________________________ 
Lincoln Máximo Alves 

Chefe do Setor de Infraestrutura -DETIN 
Matrícula CFMV nº 0602 
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De acordo: 

 
 
 
 

______________________________ 
Marcos Paulo Del Fiaco 

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação 
Matrícula CFMV nº 0323 
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ANEXO A – TERMO DE VISTORIA 

 
 

ATESTADO DE VISTORIA 
 

(modelo) 
 
 
 

Atestamos, para fins de comprovação junto ao processo licitatório relativo ao PREGÃO No 
xxxx/20__, que o Sr. (a) 
_______________________________________________________________________________, 
RG________________________, representante da empresa 
_____________________________CNPJ:_______________________, realizou  nessa data , vistoria à 
instalações físicas do CFMV – situado no SAI TRECHO 06 – LOTES 130/140 – BRASILIA –DF, visando 
obter subsídios para elaboração de sua Proposta de Preço para a licitação em questão. 
 

Data: _____/_____/_____ 
 
 
1. Responsável do CFMV pelo Atestado de Vistoria 

Nome:___________________________________________________________ 

Matrícula / registro: _____________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

 

2. Representante da Licitante na Vistoria 

Nome: ___________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 
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ANEXO B – Termo de Sigilo e Responsabilidade 

 
TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE 

 
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, com sede em Brasília, no SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, denominado CFMV 
(ou qualquer outro endereço em que desempenhe suas atividades em virtude de mudança temporária e excepcional 

decorrente de reforma no edifício Sede), denominado CFMV...”.,  e de outro lado 
___________________________________, RG ___________ SSP/ do(a) empresa 
___________________________________, terá acesso ao Ambiente do CFMV, doravante 
denominado simplesmente COMPROMISSADO, celebram o presente TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE, mediante as seguintes condições:  
 
1. Por este instrumento, a Contratada declara estar apta a aceitar e receber INFORMAÇÕES com 
respeito ao parque tecnológico do CFMV, se comprometendo a manter absoluta confidencialidade 
destas INFORMAÇÕES, independente de solicitação expressa neste sentido pelo CFMV ou quaisquer 
de seus representantes;  
 
2. As INFORMAÇÕES abrangidas por este termo são de natureza técnica, operacional, comercial, 
jurídica e financeira ficando expressamente vedada sua divulgação a terceiros, a qualquer título;  
 
3. As partes deverão restringir a divulgação das INFORMAÇÕES para o pessoal que estiver diretamente 
envolvido na sua utilização em razão do fornecimento das INFORMAÇÕES e da elaboração do serviço 
a ser fornecido, ficando vedado o intercâmbio destas INFORMAÇÕES com terceiros que não estejam 
diretamente envolvidos com a prestação dos serviços;  
 
A não observância de qualquer das disposições estabelecidas neste instrumento sujeitará o 
COMPROMISSADO aos procedimentos judiciais cabíveis relativos a perdas e danos que possam advir 
ao CFMV e aos seus usuários;  
 
4. O presente instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa 
do Brasil, e as partes elegem o foro da cidade de Brasília–DF, como competente para dirimir qualquer 
questão oriunda do presente instrumento. 
 
 E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma.  
 
Brasília, DF _____  de _________________ de _____. 
 
Representante do CFMV: ________________________ 
 
Representante da Contratada: _____________________ 
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ANEXO C – Condições de Garantia – (somente para itens 01,02,03,04,05) 

 
1. Todos os produtos e equipamentos deverão possuir garantia a contar da data de emissão do 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TAD. 
 
2. Deverá ser fornecido 60 (sessenta) meses de garantia e suporte técnico on-site/remoto. 

 
3. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico e/ou de 

assistência técnica aos equipamentos e produtos (softwares), na forma on-site/remoto e no 
regime 24x7 (24 horas por dia, 07 dias na semana) por meio de manutenção preventiva e corretiva, 
troca e reposição de componentes, às suas expensas. 

 
4. Os serviços de suporte técnico e garantia abrangem: 

a) Manutenção preventiva, corretiva, esclarecimento de dúvidas e reparação de problemas 
na solução; 

b) Elaboração de relatórios, estudos e diagnósticos sobre o ambiente, agendados ou sob 
demanda; 

c) Transferência de conhecimento aos técnicos do CFMV referente aos problemas 
vivenciados e às soluções aplicadas, na forma a ser determinada pelas partes; 

d)  Fornecer atualização tecnológica de todos os softwares e licenças entregues para a 
solução adquirida, a contar da data de aceite da implantação da solução e durante todo o 
período de vigência da garantia; 

e) Realização de instalação, atualização e configuração de novas versões dos produtos após 
a disponibilização das atualizações tecnológicas pelo fabricante; 

f) Constitui manutenção corretiva uma série de procedimentos destinados a recolocar 
equipamentos com defeito em seu pleno estado de funcionamento e de uso, dentre os 
quais se inclui a substituição de peças de hardware, ajustes e reparos técnicos, em 
conformidade com manuais e normas técnicas especificadas pelo fabricante. 
 

5. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma central de atendimento, via telefone ou web, para 
realização dos chamados técnicos, operacional e disponível para acionamento conforme regime 
estipulado pelo item 3 deste anexo. 
 

a) Se os serviços de suporte técnico e ou de assistência técnica aos equipamentos não forem 
realizados diretamente pela CONTRATADA, mas, sim por empresa (s) representante (s) ou 
credenciada (s) ou pelo próprio fabricante, a CONTRATADA deverá comunicar tal fato à 
CONTRATANTE e assegurar que todos os padrões de atendimento e demais requisitos 
deste Encarte serão cumpridos. 

b) Todo o atendimento deverá ser executado por profissional técnico devidamente 
identificado e habilitado/qualificado para resolução do problema. 
 

6. Os procedimentos para atendimento dos serviços de suporte técnico e ou de assistência técnica 
aos equipamentos deverão atentar para o seguinte: 
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a) O prazo de início de atendimento ao chamado técnico será de até 24 (vinte e quatro) 
horas corridas contadas a partir do horário da abertura do chamado. 

b) Após o início do atendimento, o tempo de solução do problema deverá ser de acordo com 
a Tabela de Solução do Chamado (ver tabela abaixo para qualquer tipo de produto), não 
devendo ultrapassar os prazos estabelecidos para as respectivas severidades, contados a 
partir da abertura do chamado técnico: 
 

TABELA DE SOLUÇÃO DO CHAMADO 

Severidade Descrição Tempo de solução 

1 – Alta Problemas graves que prejudicam a operação do produto ou limitação 
severa de suas funcionalidades com a paralisação parcial ou total da 
ferramenta 

Em até 24 (vinte e 
quatro) horas 

2 – Média Problemas que criam restrições à operação da solução, mas não 
comprometem seu uso e funcionamento 

Em até 48 (quarenta 
e oito) horas 

3 – Baixa Aplicado em situações de esclarecimento de dúvidas ou suporte 
relacionadas à instalação, configuração e uso dos produtos adquiridos, 
bem como na atualização de versão de programa e/ou componente de 
software integrante da solução. 

Em até 72 (setenta e 
duas) horas 

 
7. Não sendo solucionado o problema no prazo exposto na Tabela de Solução do Chamado ou após 

a manutenção corretiva persistirem os mesmos defeitos no equipamento, a CONTRATADA deverá 
substituí-lo, as suas expensas, por outro equipamento novo e com as mesmas características 
técnicas, ou superiores, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do envio de notificação, sob 
pena de incorrer em sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa. 
 

a) Na ocasião o Contratante emitirá uma notificação formal por e-Mail à CONTRATADA com 
a ocorrência apresentada, destacando o prazo de substituição a contar do seu 
recebimento.  

8. Um chamado somente poderá ser fechado após confirmação de responsável do CONTRATANTE e 
o término de atendimento se dará com a disponibilidade do recurso para uso em perfeitas 
condições de funcionamento no local onde o mesmo está instalado. 

9. A substituição de equipamento, peça ou componente defeituoso, em qualquer caso, deverá ser 
feita por item equivalente, ou que possua características superiores a estas, desde que 
homologadas pelo fabricante como parte compatível do equipamento. 
 

a) As peças de substituição devem ser novas, não sendo aceitas peças recondicionadas. 
 

10. Durante o período de vigência da garantia, quando for o caso, todos os firmwares e softwares 
deverão ser atualizados a cada nova versão ou correção, sem nenhum custo adicional para o 
Órgão. 
 

a) Fornecer atualizações de software recomendadas para manter o bom funcionamento das 
aplicações, sem ônus adicionais; 
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11. Deverá a CONTRATADA apresentar Relatório de Atendimento para cada visita e/ou atendimento 
de suporte técnico e ou de assistência técnica executado. 

12. Deverá a CONTRATADA possuir profissionais devidamente habilitados/qualificados para prestação 
de assistência técnica, durante todo o período de garantia dos equipamentos. 

13. O não cumprimento do termo de Garantia ensejará na aplicação das disposições contidas na Lei, 
ficando a contratada no cometimento de infrações, sujeita conforme o caso, as sanções 
administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, 
podendo inclusive ser aplicadas cumulativamente, garantida a ampla defesa. 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

ANEXO III – ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
INFORMAÇÃO 63/2022 - SECLC/DIVAD/DEPAD/DE/CFMV/SISTEMA 

 

 
 



 

  

 

  
  
  
  
 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

DADOS DA LICITANTE 

Nome empresarial: 
 

CNPJ: 

Endereço: 
 

Tel/Fax: 

CEP: 
 

Cidade: UF: 

Banco: 
 

Agência: C/C: 

 
DADOS DO REPRESENTANTE DA LICITANTE: 
Nome: 
 

Endereço: 
 

CEP: 
 

Cidade: UF: 

CPF: 
 

Cargo/Função 

RG: 
 

Órgão Expedido: 

Naturalidade: 
 

Nacionalidade: 

Profissão: 
 

Estado Civil: 

 

Apresentamos a proposta final, consubstanciada no MENOR PREÇO POR GRUPO, conforme 
detalhamento dos custos abaixo. 

 
 

GRUPO I  

DESCRISÃO DOS SERVIÇOS  
UND.  

Capacidade 
QTD  

VALOR  
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

ITEM I 

1 um Software - Licenças do tipo perpétua 
com todas as características detalhadas para 
Solução de Backup - suporte e garantia 60 
meses – (Sockets, ou TeraBytes ou VM) 

Sockets 
08 

TeraBytes 
16 
VM 
50 

1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM II 
1 um Hardware - Servidor dedicado de 
armazenamento de backup – suporte e 
garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM III 
Hardware - Unidade de Fita - Tape Library 
LTO8  - suporte e garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM IV 
Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310D 
– Suporte e garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 



 

  

 

  
  
  
  
 

ITEM V 
Controladora SAS – 6 Gbps 
– Suporte e garantia 60 meses  

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

VALOR TOTAL DO GRUPO I - (ITENS I a V)  R$ XXXXXXX 

 

GRUPO II 

DESCRISÃO DOS SERVIÇOS  
UND.  

Capacidade 
QTD  

VALOR MÉDIO  
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

ITEM VI Fitas de backup regraváveis padrão LTO 8 Und. 30 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM VII Fitas de limpeza padrão LTO Und. 3 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM VIII Etiquetas coloridas com código de barras Und. 100 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

VALOR TOTAL DO GRUPO II - (ITENS VI a VIII) R$ XXXXXXX 

 
 

 

Validade da Proposta: validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da 
sessão pública. 
 
 

Local e data  Nome e assinatura do responsável legal 



 

  

 

  
  
  
  
 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO PROFISSIONAL QUALIFICADO 
 

(modelo) 
 

Declaramos, caso sejamos vencedores do Grupo I do Pregão Eletrônico no 

____/20__, que a empresa_________________________, 

CNPJ:______________________________, representada pelo seu Sócio/Procurador, 

Sr._______________________________, CPF/MF sob n.º________________ e no RG 

sob o n°_______________________, no momento da assinatura do contrato, disporá 

de profissionais habilitados conforme as condições previstas no subitem 9.7.1.1 do 

Termo de Referência, sob pena de aplicação das devidas sanções cabíveis.  

 

Data: _____/_____/_____. 

 

________________________________________________ 

Sócio administrador / Representante Legal 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER 
LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
CFMV E A EMPRESA 
______________________. 

 

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia 
Federal criada pela Lei nº 5.517, de 23/10/1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, CEP 
71205-060 (ou qualquer outro endereço em que desempenhe suas atividades em virtude de 
mudança temporária e excepcional decorrente de reforma no edifício Sede), doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, FRANCISCO 
CAVALCANTI DE ALMEIDA, brasileiro, casado, médico veterinário, inscrito no CRMV-SP nº 
1012, portador da cédula de identidade RG nº 9.796.992-8, expedida pela SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 038.272.757-68, eleito para o mandato no triênio de 17/12/2020 a 
17/12/2023, e a empresa ---------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº -------------, sediada na cidade de -----------, na Av/Rua -----------, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Procurador/Sócio/Gerente, Sr. 
(a) -------------------, -----(nacionalidade)----, ----(estado civil)----, -----(profissão)----, inscrito no 
CPF/MF sob o nº --------------, portador da cédula de identidade nº --------------, expedida pela -
------------, em conformidade com a procuração/contrato social contidos nas folhas ----------- 
do PROCESSO ELETRÔNICO CFMV Nº 0110044.00000052/2022-61, têm, entre si, justo e 
avençado, e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta 
examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do 
art. 38 da Lei nº 8.666/93, este CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE 
BACKUP CORPORATIVO ON-PREMISES (LOCAL), em decorrência do PREGÃO ELETRÔNICO 
CFMV nº XX/2022 (UASG 389.185 - Comprasnet), e que se regerá pelas disposições das Leis 
nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, nº 8.248/1991, da Lei Complementar nº 123/2006, dos 
Decretos nº 10.024/2019, nº 9.507/2018, nº 8.538/2015, nº 7.174/2010, aplicando-se, no 
que couber, as Instruções Normativas nº 05/2017 e nº 03/2018 e SLTI/MPOG nº 01/2010, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 
1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de solução de backup corporativo 
on-premises (local), contemplando a instalação, configuração, repasse de conhecimentos, 



 

  

 

  
  
  
  
 

com garantia (manutenção e suporte técnico) por 60 (sessenta) meses, para a rede 
corporativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO II do Edital do 
aludido Pregão). 
 
1.2.  Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 
 

a) Termo de Referência, acostados às fls. ___/___; 
 

b) Edital do Pregão Eletrônico CFMV nº __/2022 de fls. ___/___; 
 

c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. ___/___; 
 

 

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO 

 
2.1.  A execução do objeto do presente contrato será sob o regime de empreitada por preço 
unitário, segundo as condições estabelecidas no Anexo II – Termo de Referência do Edital do 
Pregão Eletrônico CFMV nº xx/2022, assim como do presente instrumento.  
 

CLÁUSULA III – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
3.1. O detalhamento dos produtos e as condições das atividades que serão executadas 
estão previstas no Termo de Referência, em especial, no item 4 do Anexo II do Edital. 
 

 

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1.  O valor total do contrato para o fornecimento dos produtos/serviço do GRUPO I 
/GRUPO II é de R$ ________ (____________), conforme o detalhamento de preços abaixo: 
 

GRUPO I  

DESCRISÃO DOS SERVIÇOS  
UND.  

Capacidade 
QTD  

VALOR  
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

ITEM I 

1 um Software - Licenças do tipo perpétua 
com todas as características detalhadas para 
Solução de Backup - suporte e garantia 60 
meses – (Sockets, ou TeraBytes ou VM) 

Sockets 
08 

TeraBytes 
16 
VM 
50 

1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM II 
1 um Hardware - Servidor dedicado de 
armazenamento de backup – suporte e 
garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 



 

  

 

  
  
  
  
 

ITEM III 
Hardware - Unidade de Fita - Tape Library 
LTO8  - suporte e garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM IV 
Estante Rack de 19″ 42U - padrão EIA-310D 
– Suporte e garantia 60 meses – 

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM V 
Controladora SAS – 6 Gbps 
– Suporte e garantia 60 meses  

Und. 1 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

VALOR TOTAL DO GRUPO I - (ITENS I a V)  R$ XXXXXXX 

 

GRUPO II 

DESCRISÃO DOS SERVIÇOS  
UND.  

Capacidade 
QTD  

VALOR MÉDIO  
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

ITEM VI Fitas de backup regraváveis padrão LTO 8 Und. 30 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM VII Fitas de limpeza padrão LTO Und. 3 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

ITEM VIII Etiquetas coloridas com código de barras Und. 100 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

VALOR TOTAL DO GRUPO II - (ITENS VI a VIII) R$ XXXXXXX 

 
4.2.  O pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito 
bancário, até o 10º dia útil subsequente à realização do serviço, contados a partir do atesto 
dos serviços e da Nota Fiscal. 
 

4.3. O pagamento será efetuado com apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) / 
Fatura(s), uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios 
estabelecidos neste Termo de Referência e nos seus respectivos anexos, juntamente com a 
emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD e CARTA DE GARANTIA. 
 

4.4. O Fiscal do Contrato verificará a conformidade do fornecimento de acordo com o 
objeto e da documentação requerida e, no caso de estarem conformes, atestará a Nota 
Fiscal e encaminhará para pagamento. No caso de não estarem conformes, as devolverá, 
com as ressalvas devidas, no prazo de até 07 (sete) dias úteis da apresentação, para que a 
CONTRATADA, em igual prazo, providencie sua conformidade e novo encaminhamento para 
o Contratante. 
 

4.5. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e fornecimentos 
executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o 
recebimento definitivo, constatar-se que os serviços e fornecimentos foram executados em 
desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis do Contratante 
notificarão, por escrito, à CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e 
ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação. 
 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

4.6. Os valores da(s) NF(s) / Fatura(s) deverão ser os mesmos consignados na Nota de 
Empenho, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, 
será estabelecido prazo para a CONTRATADA fazer a substituição das NF(s) / Fatura(s). 
 

4.7. Nos casos de atrasos nos pagamentos das faturas, será aplicado o disposto no art. 40, 
XIV, alíneas "c" e "d" da Lei 8.666/93, referentes às multas decorrentes do atraso no 
pagamento pela Administração Pública, juros, bem como, atualização monetária com a 
cobrança dos encargos moratórios, nas hipóteses de responsabilidade do Contratante pelo 
não pagamento das faturas. 

 
4.9.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
4.10.  Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA não 
entregou os materiais ou não executou o serviço conforme as especificações deste 
documento. 

 
4.11.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

 
4.12.  A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
4.13.  Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela CONTRATANTE, ao valor devido acrescentar-se-á a atualização financeira. Sua apuração 
far-se-á da data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 
ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 



 

  

 

  
  
  
  
 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

4.14.  Não caberá pagamento de atualização financeira à CONTRATADA caso o pagamento 
não ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta. 
 

4.15.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade, a CONTRATADA deverá 
efetuar a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação pela Administração, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa. 

 

4.16.  O prazo acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
Administração. 

 

4.17.  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência do fornecedor. 

 

4.18.  Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à 
rescisão do contrato em execução, nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº ______, 
emitida em __/__/2022, sob as Rubricas: 
 

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 – Bens de Informática 

Centros de Custos: 1.01.02.007 – Equipamentos e Material Permanente 

 
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 – Material de Processamento de dados 

Centros de Custos: 1.01.02.003 – Material de consumo 

 
5.2. As despesas dos anos subsequentes, se necessárias, correrão à conta da dotação 
consignada para a atividade nos respectivos exercícios. 
 

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
6.1.  A vigência do contato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
não necessitando de prorrogação (Para o Grupo I). 
 
6.2.   A vigência do contato será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, não 
necessitando de prorrogação (Para o Grupo II).    



 

  

 

  
  
  
  
 

  
 

CLÁUSULA VII – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

   
7.1.  Os prazos de execução do serviço estão previstos no Termo de Referência, em 
especial, no item 6. 
 

CLÁUSULA VIII – DA GARANTIA TÉCNICA/SUPORTE TÉCNICO ON-SITE/REMOTO: 

   
8.1.  Para o Grupo I, a garantia será de 60 (sessenta) meses, a contar da emissão do TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD. 
 
8.2. Para o Grupo II, a garantia será de 12 (doze) meses, a contar da emissão TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD. 
 

CLÁUSULA IX – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

   
9.1.  Será apresentada a garantia no prazo e condições previstas no Termo de Referência 
(vide item 13.2.1 do TR e art. 56 da Lei nº 8.666/93 e Acórdão TCU nº 1214/2013 – Plenário). 
 

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, da Lei nº 
10.520/02 e do Edital do Pregão Eletrônico CFMV nºxx/2022, em especial, do item 7 do 
Termo de Referência, compete à CONTRATANTE: 
 

10.1.1. Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços 
contratados e o comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação 
da responsabilidade única, integral e exclusiva dessa no que concerne ao Objeto e 
às suas consequências e implicações, próximas ou remotas; 

10.1.2. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução deste 
Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações; e 

10.1.3. Efetuar o pagamento nos prazos e forma definidos. 
  
10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 
10.520/02 e do Edital do Pregão Eletrônico CFMV nºxx/2022, em especial, do item 8 do 
Termo de Referência, compete à CONTRATADA: 
 

10.2.1. Prestar o serviço nos termos definidos neste Instrumento; 
 



 

  

 

  
  
  
  
 

10.2.2. Suportar todos os custos de fornecimentos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), 
previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), securitárias, taxas, 
fretes, transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto 
deste Contrato;  
 

10.2.3. Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução deste Contrato, 
bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados; 
 

10.2.4. Apresentar a nota fiscal referente ao fornecimento; 
 

10.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato; 
 

10.2.6. Manter-se durante toda a execução do Contrato em situação regular 
perante as Fazendas Federal e Estadual, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), bem como manter as demais condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação durante toda a vigência do Contrato; 
 

10.2.7. Se for o caso, efetuar, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, a anotação 
de responsabilidade técnica junto à(s) entidade(s) responsável(is) pela fiscalização e 
fazer prova de regularidade. 

 

10.3.  A CONTRATADA assume a responsabilidade por: 
 

10.3.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que seus empregados não manterão qualquer vínculo com a 
CONTRATANTE; 
 

10.3.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram vítimas seus 
empregados durante a execução do Objeto. 

 
10.4.  Eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos 
neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem 
pode onerar o Objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 
 
10.5.  É vedado à CONTRATADA: 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

10.5.1. Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se obtida expressa 
autorização escrita da CONTRATANTE; e 
 
10.5.2.  Subcontratar seu objeto. 
 

CLÁUSULA XI – DAS ALTERAÇÕES 
 

11.1. O Contrato poderá ser alterado de acordo com condições disciplinadas no art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  
 
11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
11.3. As supressões, resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

12.1.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002, nos casos inexecução parcial ou total do objeto, garantida a 
ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes sanções: 
 

I – Advertência, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, 
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, 
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
 
II - Multas (conforme item 7 do Termo de Referência): 
 

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos 
(equipamentos) entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de 
atraso o Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela 
rescisão, em razão da inexecução total. 

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do 
contrato, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto 
neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas. 

 

c) 1% (um por cento) por dia sobre o valor da garantia contratual pela não 
apresentação/atualização, no prazo estabelecido neste instrumento, da 
garantia de execução contratual. 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não 
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no 
instrumento convocatório. 

 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver 
reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso 
ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a” ou os 
serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de 
Referência e da proposta da Contratada. 
 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
 

IV - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; 
 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
12.2.  As multas previstas no inciso II poderão ser aplicadas cumulativamente com as 
sanções previstas nos incisos I, III, IV e V. 
 
12.3.  No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento da respectiva intimação. 
 

12.4.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.  
 

12.5.  O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da notificação.  

 

12.6.  As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CFMV serão deduzidos da garantia 
prestada, respondendo o contratado pela diferença nas hipóteses de insuficiência daquela a 



 

  

 

  
  
  
  
 

ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CFMV, ou cobrada 
judicialmente. 

 
12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

CLÁUSULA XIII – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1. Durante a vigência do contrato firmado, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a 
execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Lincoln Máximo Alves, Matrícula 
CFMV nº 0602, telefone (61) 2106-0456 e 2106-0489, e-mail informatica@cfmv.gov.br, ou 
por outro representante indicado pelo Departamento de Tecnologia da Informação do 
CFMV (DETIN), devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.  
 
13.2. A atestação de conformidade do serviço executado caberá ao fiscal do contrato ou por 
outro servidor designado para esse fim. 
 
13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
13.4. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço e 
tomadas as providências cabíveis para sanar falhas ou defeitos observados. 
 
13.5.  O fiscal pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com 
o especificado, sempre que esta medida se tornar necessária. 
 
13.6.  A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela CONTRATANTE e durante o 
período de vigência, para representá-la sempre que necessário. 
 

CLÁUSULA XIV – DA RESCISÃO 
 

14.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste Contrato ou a 
inobservância do Edital, seus anexos e das prescrições legais pertinentes aos contratos 
administrativos confere à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto na 
Seção V do Capítulo III da Lei nº 8.666/93. 
 

14.2. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 
art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
 

mailto:informatica@cfmv.gov.br


 

  

 

  
  
  
  
 

14.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

14.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
 

14.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; ou 
 

14.3.3.  Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 

CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. Este contrato regula-se pelas Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, pelos normativos 
indicados no preâmbulo, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-
lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, principalmente as do Código de Defesa do Consumidor. 
 

15.2. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como ocorrências 
que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por escrito e assinadas pelos 
prepostos/representantes. 
 

15.3. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e serviços, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações tributárias (diretas ou 
indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e equipamentos que 
incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste contrato. 
 
15.4. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou 
inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado em decorrência de 
seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

15.5. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, salvo se 
derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 393 do 
Código Civil Brasileiro. 
 

15.6. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o 
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base 



 

  

 

  
  
  
  
 

o que dispõem as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes aplicáveis à 
espécie. 
 

15.7.  A CONTRATANTE se reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, 
a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 
executados, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local dos 
serviços, e a ele destinados. 
 

CLÁUSULA XVI – DA PUBLICAÇÃO 
 

16.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, por 
extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no 
parágrafo único, art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA XVII – DO FORO 
 

17.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal 
(Art.109, I, CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes 
deste contrato eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 
lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em duas 
vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo sido arquivado em ordem 
cronológica no CFMV, com registro sistemático de seu extrato, e dele extraídas as cópias 
necessárias.  

 
Brasília-DF, ------ de ------------------ de 2022. 

 

 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 
Contratante 

 
 

____________________EMPRESA____________________ 
Contratada 
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