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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018 

PROCESSO Nº 2018/272451 

 

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, por meio de sua Pregoeira, designada pela 

Portaria nº 250 de 22/08/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 24 de Agosto de 2018, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

pelo tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de março de 2006, os Decretos Estaduais de 

números 2.069/2006, 199/2003 e 967, de 04 de maio de 2008, a Lei Estadual nº 6.474, de 6 de agosto de 2002 

e Decretos Estaduais nos 877 e 878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 

2008 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores 

mediante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo de realizar essa sessão pública, fica a mesma adiada para 

o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. 

 

Data da Realização: 19/09/2018 

Horário: 10:00h (horário de Brasília/DF) 

Objeto: Aquisição de pacote de extensão de garantia EMC modalidade Premium, para os equipamentos Dell 

EMC Data Domain e o software Dell EMC Networker, com cobertura por 36 meses, em operação no data 

center do IGEPREV. 

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL PARA O LOTE 

Acesso ao Edital: www.compraspara.pa.gov.br, www.comprasnet.pa.gov.br, www.igeprev. pa.gov.br  

Acesso Eletrônico à Participação: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 925403  

 

1. DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de pacote de extensão de garantia EMC modalidade 
Premium, para os equipamentos Dell EMC Data Domain e o software Dell EMC Networker, com 
cobertura por 36 meses, em operação no data center do IGEPREV, incluindo a substituição e 
fornecimento de peças originais dos equipamentos e atualizações de software e firmware, quando 
necessário.  

1.1. O objeto desta licitação deverá atender às normas do Código de Defesa do Consumidor. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas – do Edital. 

Constituem anexos a este edital, dele fazendo parte integrante: 

a) Termo de Referência – Anexo I. 

b) Do modelo da Proposta de Preço – Anexo II. 

c) Declaração que emprega 5% de deficientes – Anexo III. 

d) Contrato – Anexo IV. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classificação orçamentária 

2.1.1. Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 

2.1.2. Programa do PPA 2016/2019 – 1424: Governança para resultados 

http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.comprasnet.pa.gov.br/
http://www.igeprev/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2.1.3. Classificação Funcional Programática – 09.126.1424-8238 – Gestão de Tecnologia da Informação 

e Comunicação. 

2.1.4. Fonte de recursos – 0261000000: Recursos próprios Diretamente arrecadados pela 

Administração indireta. 

2.1.5. Natureza da despesa – 339040: Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ 

2.1.6. Nº Ação: 246017 

2.1.7. Valor R$ 655.236,33 

      

3. CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível 

para acesso ao sistema eletrônico, obtida por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (Art. 3º, § 1º, 

do Decreto n.º 5.450/2005);  

3.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 

provedor do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis 

antes da data de realização do Pregão. 

3.3. O Credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005);  

3.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o 

IGEPREV, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).  

3.6. Os licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão observar o cumprimento dos 

requisitos de participação estabelecidos no Art. 13, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a pregoeira, 

exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail licitacoes@igeprev.pa.gov.br, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 

referentes a este Pregão, no site do Comprasnet, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, física ou 

jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, na forma eletrônica decaindo desse direito quem 

não o fizer no prazo estipulado. Apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam. 

4.3. Os pedidos de impugnação devem ser encaminhados a Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, 

através do e-mail licitacoes@igeprev.pa.gov.br do dia em que se encerra o prazo e encaminhadas pela forma 

eletrônica do sistema comprasnet, a fim de agilizar as respostas, sob pena de não recebimento da 

impugnação. 

4.4. Recebida a impugnação no prazo e horário especificados anteriormente, caberá ao Pregoeiro, auxiliado 

pelo setor responsável pela elaboração do termo de referencia, ou ainda pelo setor jurídico, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

4.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização 

do certame, desde que a decisão final venha modificar as propostas comerciais que seriam apresentadas na 

sessão de abertura da licitação.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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4.6. Não serão conhecidas as impugnações intempestivas. 

4.7. Os avisos, as respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, para conhecimento da sociedade em geral e dos licitantes, 

cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO 

5.1. Após a divulgação do edital os interessados deverão encaminhar proposta, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da Sessão, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor TOTAL PARA O LOTE, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre cada item desta 

licitação; 

5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

5.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 

campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos 

benefícios previstos nessa lei. 

5.5.1. As declarações mencionadas acima NÃO deverão ser enviadas de forma virtual, as referidas 

declarações pelo sistema serão impressas pela Pregoeira na fase de habilitação e inclusas no processo n° 

2018/272451, não havendo necessidade de envio posterior por qualquer outra forma. 

5.5.2. A falsa declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante 

às sanções previstas em lei. 

5.6. Tanto na fase de proposta quanto na fase de lances, somente o valor total do objeto será utilizado pelo 

Sistema Eletrônico, sendo o valor unitário utilizado apenas para validação do valor total; 

5.7. O julgamento será realizado pelo menor preço, sendo aceitas somente duas casas decimais oferecidos 

pelo licitante. 

5.8. 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, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão. 

5.9. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

5.10. Não será permitida a cotação de quantidade inferior à quantidade total prevista para o objeto deste 

certame. 

5.11. Todas as especificações do objeto, contidas na proposta, vinculam ao Contratado. 

5.12. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo. 

5.13. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

5.14. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.15. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
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5.16. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo 

das sanções previstas nesse Edital. 

 

6. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO  

6.1. A abertura da Sessão Pública deste Pregão, conduzida por Pregoeira e ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

6.2. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Cabe 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 qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.4. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste ato convocatório e no Termo de Referência 

- Anexo I deste Edital;  

6.5. O Pregoeiro irá avaliar a aceitabilidade das propostas, verificando a compatibilidade do preço cotado e a 

conformidade da descrição dos serviços ofertada com as exigências do Termo de Referência - Anexo I deste 

Edital, sob pena de desclassificação.  

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, e seus anexos, ou que sejam omissas 

ou apresentem irregularidades insanáveis registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes. 

7.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.3. Alertamos que a proposta a ser enviada, como ANEXO, não deverá em hipótese alguma, sob pena de 

desclassificação, conter qualquer menção que identifique a licitante. 

7.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

7.5. A Proposta de Preços, Anexo II, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser 

formulada e apresentada, após convocação, no mesmo dia pela empresa detentora do menor lance, 

atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados. A convocação da proposta final dar-se-

á mediante abertura de anexo do sistema pela Pregoeira, contendo: 

a) Especificação detalhada do objeto. 

b) Preços unitário e total, atualizados em conformidade com o último lance ofertado, de acordo com os 

preços praticados no mercado, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso 

de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes 

no termo de referencia do presente Edital 

c) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, 

salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo; 

c.1) Nos preços cotados, deverão estar inclusas todas as despesas legais incidentes direta ou 

indiretamente (impostos, taxas, fretes, mão-de-obra e outros insumos). 

c.2) Nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito 

de pagamento. 

d) Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), estado civil, profissão, nº da Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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7.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira.  

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 

consignados no registro de cada lance e as regras de aceitação estabelecidas neste Edital e seus Anexos e 

deverá ser levado em consideração na fase de lances o MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

8.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da Sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.6. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

8.7. Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.8. No caso de a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do 

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes 

no sítio www.comprasnet.gov.br. 

8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pela Pregoeira, que informará, com antecedência de 1 

a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

8.10. Decorrido o prazo fixado pela Pregoeira, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, a pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

8.12. A pregoeira anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pela pregoeira acerca da aceitação do lance 

de menor valor.  

8.13. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá enviar sua 

proposta com o valor readequado ao lance final e comprovar a situação de regularidade (habilitação), 

enviando a documentação no mesmo dia, após a convocação da pregoeira pelo Sistema, em conformidade 

com o item 10 deste edital. 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. Encerrada a etapa de lances e negociado o preço final da proposta classificada em primeiro lugar, 

contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e apresentada até 01(uma) 

hora, via anexo pelo sistema, após convocação da pregoeira. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.2. A pregoeira 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 a eficácia para fins de classificação e habilitação. 

9.3. A pregoeira poderá solicitar ajuda de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do IGEPREV ou, ainda, 

de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

9.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

9.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira. 

9.6. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a Pregoeira divulgará o resultado de julgamento das 

Propostas de Preços. 

9.7. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital. 

9.8. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.8.1. Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, a pregoeira poderá negociar com a licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

9.9. Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos neste Edital poderá a pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese 

em que comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que o resultado do julgamento será 

divulgado no sistema eletrônico. 

9.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

9.11. As propostas serão julgadas e adjudicadas, pelo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

9.12.   Serão desclassificadas as propostas que: 

I. contenham vícios ou ilegalidades; 

II. não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência; 

III. apresentarem preços finais superiores ao valor máximo mensal estabelecido pelo órgão no 

instrumento convocatório; 

IV. apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

V. não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade 

apresentada. 

VI. Desempenhem atividade impertinente e incompatível com o objeto desta licitação. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

Após aceitação da proposta mais bem classificada, a Pregoeira convocará a licitante, através de anexo do 
próprio sistema, no prazo de Maximo de 2 (duas) horas apresentar documentação abaixo especificada. 
 
10.1. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 

I. à habilitação jurídica; 
II. à qualificação técnica; 
III. à qualificação econômico-financeira; 
IV. à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS; 
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V. à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso. 
10.1.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do item 10.1 poderá ser 
substituída pelo registro cadastral no SICAF (habilitação parcial), assegurado à já inscrita o direito de 
apresentar a documentação atualizada no momento da habilitação. 
10.1.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 
10.1.3. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar 
documentos que supram tais exigências. 

 
10.2. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de REGULARIDADE 

TRABALHISTA: 
10.2.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto 
no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  

 
10.3. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de      

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
10.3.1. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez porcento) do 

valor total dos itens ofertados (exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual 
ou inferior a 1 (um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e 
informados pelo SICAF). 

10.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 
10.4. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICO-OPERACIONAL: 
10.4.1. Um ou mais atestados de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito privado, 

comprovando que a empresa executa ou executou satisfatoriamente, pelo período mínimo de 1 
(um) ano, atividades em características e quantidades compatíveis com o objeto desta licitação; 

10.4.1.1. 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.  
10.4.1.2. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade do atestado solicitado, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os 
serviços. 
10.4.1.3. Declaração e/ou Certidão comprovando de que a licitante é fabricante ou distribuidora ou 
representante credenciada dos produtos e serviços objeto deste pregão e, no caso das duas últimas 
hipóteses que a licitante está autorizada a fornecer, instalar e a prestar assistência técnica e 
manutenção. 

10.5. A Pregoeira poderá, a seu critério, suspender a sessão para recebimento e análise dos documentos de 
habilitação, informando no chat o novo dia, data e horário para sua continuação.  

10.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser 
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pela 
Pregoeira. 

10.7. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com 
indicação do número de inscrição no CNPJ. 

10.8. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 
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10.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

10.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

10.11. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério do IGEPREV, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará à 
Pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

10.13. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este Edital.   

10.14. O descumprimento de qualquer prazo implicará na desclassificação e/ou inabilitação do licitante. 
10.15. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 

comprovantes exigidos no presente Edital. 
10.16. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova e compreenderá ainda as consultas: 
10.16.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria 
Geral da União – CGU (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
10.16.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); 
10.16.3. Lista de Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  

10.16.3.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
10.16.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

10.17. Os licitantes deverão apresentar ainda: 

10.17.1. Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas no 

edital e que atende aos requisitos de habilitação. 

10.17.2. Declaração que emprega 5% de deficientes de acordo com o anexo III, ou Declaração que o 

dispensem devido o numero de funcionários que possuem. 

10.17.3. Todos os atestados de capacidade técnica apresentados estarão sujeitos à diligência, por parte 

do IGEPREV.  

10.18. Somente na impossibilidade de envio dos documentos solicitados através da opção “enviar anexo” do 

Comprasnet, será aceito o envio através de e-mail, os quais serão disponibilizados para os demais 

licitantes que assim solicitarem, os quais devem informar e-mail. 

10.19. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

11. DO(S) RECURSO(S), DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

11.1. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de até 20 minutos, durante o qual qualquer licitante 

poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 

sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de 
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recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em 

igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

11.2. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo 

próprio do sistema. 

11.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 

caput, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor, sendo submetido o presente procedimento a Diretora de Administração e Finanças do 

IGEPREV para homologação. 

11.5. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, 

durante a sessão pública, o encaminhamento de eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão 

realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico em formulários próprios, salvo quando não for 

possível por motivo devidamente comprovado, devendo ser escritos e entregues em duas vias, originais, e 

protocolizadas no Protocolo do IGEPREV até o horário de funcionamento do Instituto (8:00h às 16:00h) do dia 

em que se encerra o prazo, devendo, ainda, serem enviadas através do e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br. 

11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia, em formulário próprio, no ato 

da sessão pública, e fora dos respectivos prazos legais, enviados por qualquer meio, bem como os que não 

contiverem a identificação e assinatura do responsável legal ou preposto da empresa.  

11.7. O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.  

11.8. Havendo recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) ao 

IGEPREV, por intermédio da pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis.  

11.9. A decisão da Pregoeira deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela 

licitação.  

11.10. Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos interessados, na Sala da 

Coordenadoria de Administração e Serviços – COAS, nos dias úteis, no horário de 08h às 16h. 

11.11. A Adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pela Pregoeira e efetivada quando não houver 

recurso.  

11.12. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pela Pregoeira, ou, quando houver recurso hierárquico, 

pela própria autoridade competente.  

11.13.  O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por contrato administrativo (Anexo 

IV) assinado pelas partes, verificado o disposto no §4º do art. 62 da Lei n.º 8.666/1993, entre o IGEPREV e a 

licitante vencedora. 

12.2. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da ciência da convocação, 

para assinar o contrato, do qual fará parte integrante o Edital e a proposta e demais documentos 

apresentados pela licitante vencedora. 

12.3. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, no prazo estipulado acima sem justificativa por 

escrito, lhe será aplicada as sanções administrativas previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

12.4. O Contrato terá como termo inicial de vigência o primeiro dia útil da data de sua assinatura.  

12.5. O Contrato resultante da presente licitação só terá validade depois de assinado pelo responsável do 

IGEPREV e terá eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado – D.O.E. 

mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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12.6. Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato da nota de empenho no 

D.O.E.  

12.7. É facultado ao IGEPREV, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado acima, não 

apresentar situação regular no ato da retirada da nota de empenho ou, ainda, recusar-se a receber, 

injustificadamente, convocar os LICITANTES remanescentes na ordem de classificação, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

12.8. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo IGEPREV. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se 

de modo inidôneo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame, cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a 

licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na Ata de 

Registro de Preços e das demais cominações legais. 

13.3. Serão aplicados, em caso de descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo, 

as sanções previstas em Edital de Licitação e respectivo Contrato, observados o disposto na Lei n° 10.520, na 

Lei nº 8.666/93 e outros diplomas legais pertinentes ao certame.  

13.4. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto  

nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a 

CONTRATADA que:  

a) Apresentar documentação falsa;  
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
d) Comportar-se de modo inidôneo;  
e) Fizer declaração falsa;  
f) Cometer fraude fiscal.  

13.5. O IGEPREV poderá aplicar ao Contratado, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e assegurada 

à defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

a) Advertência e multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, 
na entrega do material, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir 
da solicitação de entrega de material encaminhada pela Administração. 

b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do serviço, quando decorridos 30 dias, ou mais de 
atraso; 

c) Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com o IGEPREV por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 
do serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a nota de empenho; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição prevista na alínea anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o IGEPREV pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
a administração aplicada; 
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13.6. Se licitante fornecedor não recolher a multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na letra “a” 

do subitem anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, a respectiva importância será 

automaticamente descontada da fatura que fizer jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, até o limite de 30% (trinta por cento); 

13.7. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será obrigatoriamente precedida de 

regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

14. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

14.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de razões de 

Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

14.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao do contrato. 

14.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato condições deste Edital. 

14.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. É facultada a pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 

15.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

15.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação. 

15.4. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira. 

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 

pregoeira em contrário. 

15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da Sessão Pública de Pregão. 

15.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados. 

15.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com observância das devidas disposições legislativas. 

15.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 
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15.11.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Autarquia. 

15.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes da 

hora normal, nesta Autarquia, os prazos de que trata o subitem 15.10 serão prorrogados para o 

primeiro dia útil seguinte. 

15.12. É vedada a subcontratação para o fornecimento objeto desta licitação. 

15.13. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no instrumento 

convocatório. 

15.14. Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do COMPRASNET – 

www.comprasnet.gov.br. 

15.15. Todas as menções a horários feitas neste edital têm como referência o horário oficial de Brasília - DF. 

15.16. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de 

preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

15.17. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração, em decorrência de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou 

ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que as licitantes tenham direito a qualquer 

indenização, obedecendo ao disposto no Art. 18, do Decreto n° 3.555/00. 

15.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará no direito à contratação. 

15.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira do IGEPREV. 

15.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de Pregão.  

15.21. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

 

16. DA FISCALIZAÇÃO  

16.1. A Fiscalização será executada por servidor do CTIN, designado para este fim. 

16.2. Caberá ao responsável pela Coordenação de Tecnologia da Informação - CTIN, a atestação das Notas 

Fiscais, Faturas e Recibos correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, para efeito 

de pagamento.  

 

17. DO FORO 

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente a Justiça Estadual, 

Seção Judiciária de Belém no Estado do Pará. 

 

 

Belém - PA, 28 de Agosto de 2018. 

Patricia Pinheiro – Pregoeira 

Portaria 250 – DOE 24/08/2018 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. OBJETO  

Aquisição de pacote de extensão de garantia EMC modalidade Premium, para os equipamentos Dell 
EMC Data Domain e o software Dell EMC Networker, com cobertura por 36 meses, em operação no 
data center do IGEPREV, incluindo a substituição e fornecimento de peças originais dos equipamentos 
e atualizações de software e firmware, quando necessário.  

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 RELAÇÃO DEMANDA X NECESSIDADE  

A área de Tecnologia do IGEPREV mantem funcional e em disponibilidade 24x7 uma complexa 
infraestrutura de Tecnologia da Informação, a qual atende a todas as áreas do Instituto, suportando de 
forma efetiva todos os seus serviços e atividades fins. Sabemos que dentre tantas estruturas 
tecnológicas disponíveis, algumas consideradas de missão crítica, a exemplo dos sistema de E-PREV e 
Sistemas de Apoio ao Negócio, proporcionando continuidade ininterrupta dos serviços oferecidos, dia-
a-dia, por nossa Instituição.  
 
2.2 MOTIVAÇÃO  

Atualmente, o IGEPREV dispõe de sistemas de virtualização de armazenamento com Proteção de 
Dados baseada nos itens Dell EMC Data Domain e Dell EMC Networker em operação no data center do 
IGEPREV, conforme relação abaixo:  

DESCRIÇÃO MODELO ou VERSÃO SERIAL / HOST ID 
TÉRMINO DA 

GARANTIA 

Dell EMC Data Domain DD2500 5.5.3.0-505842 FLC00152700061 28/06/2018 

Dell EMC Data Domain DD2500 5.5.3.0-505842 FLC00152700060 28/06/2018 

Dell EMC Networker  V8.2.3 c9820da4 28/06/2018 

Dell EMC Networker V8.2.3 da16e368 28/06/2018 

  

A presente solicitação se faz necessária uma vez que os equipamentos e software não podem ficar 
sem contrato de manutenção e suporte, pois são fundamentais para a continuidade dos serviços do 
IGEPREV e seu funcionamento é de alta disponibilidade, e caso não sejam tomadas providências, há 
riscos iminentes de:  

 Perda de dados parcial ou total e irreversível; 

 Perdas financeiras decorrentes de demandas judiciais por parte de terceiros prejudicados pelo 

não funcionamento do Instituto;  

 Repercussão negativa na mídia, com consequentes prejuízos de imagem;  

 Sanções por parte dos órgãos fiscalizadores e reguladores;  

 Colocar em risco o funcionamento desta Instituição.  

  

2.3 JUSTIFICATIVA/BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA   

A aquisição do pacote de extensão de garantia do fabricante (EMC) na modalidade Premium com 
fornecimento de peças originais e atualizações de software e firmware, visa garantir a disponibilidade 
dos serviços essenciais do IGEPREV que são armazenados no Data Center, permitindo que, em caso de 
falha do equipamento ou software ou de necessidade de acesso ao suporte do fabricante, diminuindo 
o período de indisponibilidade dos sistemas e seu funcionamento é de alta disponibilidade.  
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Portanto, é de suma importância que sejam adquiridas peças e componentes originais, de forma 
transparente e totalmente integrada, evitando, assim, possíveis incompatibilidades ou inconsistências 
ao ambiente operacional do IGEPREV, o que poderia acarretar em paradas indesejáveis.  

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

ITEM  DESCRIÇÃO  

1 Pacote de extensão de garantia Dell EMC modalidade Premium Hardware Support e Premium 
Software Support, para 02 (duas) Unidades de Data Domain 2500 (nºs de série FLC00152700060 
e FLC00152700061), com cobertura por 36 meses, em operação no data center do  IGEPREV, 
incluindo a substituição e fornecimento de peças originais dos equipamentos e seus 
componentes, quando necessário.  

2 Pacote de extensão de garantia EMC modalidade Premium Software Support, para 02 (02) 

Unidades do software Dell EMC Networker (Host ID c9820da4 e da16e368), com cobertura por 

36 meses, em operação no data center do IGEPREV, incluindo a, quando necessário.  

  

Os equipamentos e software objetos desta contratação estão instalados em dois hosts que compõem o 
Data Center do IGEPREV, situado nos endereços: 
1- Datacenter local: Avenida Alcindo Cacela n° 1962 – Bairro Nazaré, CEP 66040-020, na cidade de 

Belém-PA, e; 

2- Datacenter remoto: Avenida Augusto Montenegro Km 10 – Bairro Icoaraci, CEP 66820-000, na 

cidade de Belém/PA.  

 
4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS DA SOLUÇÃO)  

4.1 O pacote de extensão de garantia deverá ser ativado juntamente ao fabricante do equipamento, 

vinculando a extensão de garantia aos números de série citados no item 2.2, atualizando assim a 

data de término da garantia dos equipamentos e software.   

4.2 Para o hardware, o atendimento deverá ser realizado por pessoal técnico do próprio fabricante ou 

empresa parceira de responsabilidade do fabricante, especializada na manutenção dos 

equipamentos Dell EMC Data Domain, descritos no objeto da licitação, para realizar:  

 Diagnóstico de problemas;  

 Substituição de componentes de hardware e software ou fornecimento do equipamento, caso 
necessário;  

 Atualizações de softwares (todos os instalados nestes equipamentos);   

 Outras atividades que sejam necessárias ao restabelecimento do equipamento em 
conformidade com o SLA contratado;   

 Ao final do atendimento, apresentar ao gestor do contrato, um relatório técnico de 

atendimento informando detalhadamente o serviço executado. 

4.3 Para o software, o atendimento deverá ser realizado por pessoal técnico do próprio fabricante ou 

empresa parceira de responsabilidade do fabricante, especializada no suporte ao software Dell 

EMC Networker listado no objeto desta licitação, para realizar:  

 Diagnóstico de problemas;  

 Instalação de atualizações e correções, caso necessário;  

 Resolução de problemas e dúvidas da equipe técnica do IGEPREV;   

 Outras atividades que sejam necessárias ao restabelecimento do serviço em conformidade 

com o SLA contratado;   

 Ao final do atendimento, apresentar ao gestor do contrato, um relatório técnico de 

atendimento informando detalhadamente o serviço executado. 
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5. METODOLOGIA DE TRABALHO  

5.1 FORMA DE EXECUÇÃO   
5.1.1 ABERTURA DE CHAMADOS  

5.1.1.1 A abertura do chamado deverá ser realizada por meio de uma das seguintes 
opções:  

 automática via sistema call-home disponibilizado pelo fabricante do equipamento;  

 via telefone 0800; 

 site do fabricante.  

5.1.1.2 Os chamados deverão ser classificados pelo seu nível de severidade:   

 Severidade 1 - Crítica: um problema grave que impede que o IGEPREV execute funções críticas 
de negócios.  

 Severidade 2 - Alta: o IGEPREV é apto a executar uma função de trabalho, mas o desempenho 

dessa função está degradado ou gravemente limitado.  

 Severidade 3 - Média: A atividade dos serviços do IGEPREV não foi afetada significativamente.   

 Severidade 4 - Solicitação: com impacto mínimo no sistema e abrange solicitações de recursos 

e outras questões críticas.   

5.1.1.3 Os tempos para início do atendimento remoto deverá ser:   

 Severidade 1: 30 (trinta) minutos (regime 24x7).   

 Severidade 2: 02 (duas) horas (regime 24x7).  

 Severidade 3: 03 (três) horas (regime 8x5).  

 Severidade 4: 08 (oito) horas (regime 8x5).  

5.1.1.4 A análise de diagnóstico não precisa ser realizada on site.  

5.1.1.5 Após executado diagnóstico e identificado o componente a ser substituído 

(hardware), o atendimento on-site deverá ocorrer no próximo dia útil para problemas de 

severidade 1, 2 (dois) dias úteis para severidade 2, e 3 (três) dias úteis para os níveis de 

severidade 3 e 4.  

 

5.1.2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO e SUPORTE 

5.1.2.1 Os serviços serão prestados por um período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo 
todos os custos de suporte tipo “hot-line” (disponibilidade de atendimento por telefone), 

reparação e substituição do que se fizer necessário para o perfeito funcionamento dos 

equipamentos.  
5.1.2.2 Durante o período de execução dos serviços, os equipamentos deverão contar com 

cobertura on-site de manutenção 24x7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias na semana), 

sem custo adicional.  
5.1.2.3 Os serviços serão prestados preferencialmente de segunda-feira a sexta-feira, das 8 

às 19 horas.     
5.1.2.4 Em casos eventuais, o IGEPREV poderá alterar os horários acima descritos, de 

acordo com a necessidade dos serviços.  

5.1.2.5 Os serviços de manutenção deverão ser executados, por meio de telefone, 

remotamente e quando necessário, nas dependências do IGEPREV, no endereço citado no 

item 3, sem nenhum ônus adicional para esta Instituição.  

5.1.2.6 Os serviços de suporte e manutenção com fornecimento de peças originais deverão 

ser de responsabilidade do fabricante e prestados diretamente por ele ou por meio de sua 

rede de assistência técnica autorizada, sem nenhum ônus adicional para o IGEPREV.  
5.1.2.7 O tempo máximo de solução do problema de hardware não poderá ser superior a 

24 (vinte e quatro) horas, incluindo tempo de resposta, reparo/substituição de 

componentes defeituosos, contados a partir da comunicação feita pelo IGEPREV.  
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5.1.2.8 Será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço de suporte, 

limitado a 10% (dez por cento), por hora de atraso no atendimento.  

5.1.2.9 A atuação da equipe técnica do IGEPREV seguindo os procedimentos estabelecidos 
pelo fabricante, na operacionalização dos equipamentos não modificará o cumprimento 

integral do serviço.  

6. DO PAGAMENTO 
6.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, a partir da entrega do material 

juntamente com a nota fiscal no IGEPREV. Haverá desconto de DOC pelo Banco do Estado do Pará 
na importância de R$ 15,00. 

 

7. DO SERVIÇO DE GARANTIA 
7.1 O PERÍODO DE GARANTIA será aquele oferecido pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, 

observado o prazo mínimo exigido neste TERMO DE REFERÊNCIA; 

7.2 O início do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO; 

7.3 O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela CONTRATANTE no PERÍODO DE 
GARANTIA será de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data/hora da sua solicitação. 

 

8. DA PROPOSTA 
8.1 O preço proposto deverá computar todos os custos necessários à prestação dos serviços, objeto 

desta PROPOSTA, bem como todos os impostos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto deste termo de referência.  Consultar modelo de proposta declarado no 
anexo ao Termo de Referência.  

  

 

Belém (PA), 08 de Agosto de 2018. 

 

 
 

Marco Antônio Martins 

Coordenador-CTIN
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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

Belém(PA), xx de xxxxx de 2018. 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Alcindo Cacela, 1.962 - Bairro Nazaré, CEP 66.040-020 

Belém – Pará 

Processo nº. ..../....... 

 

1. OBJETO DA PROPOSTA:  

2. ESPECIFICAÇÕES 

 
ITEM 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

 
UNID. 

 

 
QUANT. 

 

PREÇO 

UNIT. TOTAL 

01      

02      

Valor Total dos Itens  

OBS: Descrever as especificações dos itens  

 

3. Prazo de Validade da Proposta: 60 dias 

4. Impostos e frete já inclusos. 

5. Prazo de Garantia de no mínimo 01 (um) ano, on-site, a contar da assinatura do recebimento definitivo 

conforme Termo de Referência. 

6. Dados bancários: Banco / Agencia (dígito) / Conta (dígito) 

 

 

Assinatura empresa 

Representante legal 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Local, data 

 

 

 

 

Ao 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV 

PROCESSO 2018/272451 

 

Prezados Senhores, 

 

DECLARAMOS, para efeito do cumprimento sob as penas da Lei e do disposto no art. 28, §6º, da Constituição 

do Estado do Pará que possuímos em nosso quadro de empregados um percentual mínimo de 5% (cinco por 

cento) de pessoas com deficiência, bem como conhecemos e concordamos com todas as condições 

estabelecidas no edital e que atendemos aos requisitos de habilitação. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO IV – DA MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO XXX/201x - IGEPREV 

Pregão Eletrônico nº 0xx/201x               Processo nº 2018/272451 

 

CONTRATO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO E SUPORTE 

PARA SOLUÇÃO DELL/EMC, CELEBRADO ENTRE 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO 

DO PARÁ – IGEPREV E A EMPRESA E A 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  

 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, Autarquia Estadual, criada pela 
Lei Complementar de nº 039, de 09 de janeiro de 2002, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.873.910/0001-00, em Belém, 
Estado do Pará, neste ato representado por neste ato representado por x.x.x.x.x.x.xx., conforme a Portaria de 
nº xxx/xxxx, publicada no DOE no dia xx/xx/xxxx que delegou poderes, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, 
estado civil, profissão, RG, CPF, residente e domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na 
cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, no final assinado, e x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., empresa com sede na x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: 
x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, inscrita no CNPJ/MF sob nº. x.x.x.x.x.x.x.x., neste ato 
representada por x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e 
domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico Nº 
xxx/201x, e a legislação vigente, especialmente com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e mediante as 
cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na Aquisição de pacote de extensão de garantia EMC 
modalidade Premium, para os equipamentos Dell EMC Data Domain e o software Dell EMC Networker, 
com cobertura por 36 meses, em operação no data center do IGEPREV, incluindo a substituição e 
fornecimento de peças originais dos equipamentos e atualizações de software e firmware, quando 
necessário.  

ITEM  DESCRIÇÃO  

1 Pacote de extensão de garantia Dell EMC modalidade Premium Hardware Support e Premium 
Software Support, para 02 (duas) Unidades de Data Domain 2500 (nºs de série FLC00152700060 e 
FLC00152700061), com cobertura por 36 meses, em operação no data center do  IGEPREV, incluindo a 
substituição e fornecimento de peças originais dos equipamentos e seus componentes, quando 
necessário.  

2 Pacote de extensão de garantia EMC modalidade Premium Software Support, para 02 (02) Unidades 

do software Dell EMC Networker (Host ID c9820da4 e da16e368), com cobertura por 36 meses, em 

operação no data center do IGEPREV, incluindo a, quando necessário.  

Os equipamentos e software objetos desta contratação estão instalados em dois hosts que compõem o Data 
Center do IGEPREV, situado nos endereços: 

 Datacenter local: Avenida Alcindo Cacela n° 1962 – Bairro Nazaré, CEP 66040-020, na cidade de 
Belém-PA, e;  

 Datacenter remoto: Avenida Augusto Montenegro Km 10 – Bairro Icoaraci, CEP 66820-000, na 
cidade de Belém/PA.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (REQUISITOS DA SOLUÇÃO) 

2.1. O pacote de extensão de garantia deverá ser ativado juntamente ao fabricante do equipamento, 
vinculando a extensão de garantia aos números de série citados no item 2.2, atualizando assim a 
data de término da garantia dos equipamentos e software.   

2.2. Para o hardware, o atendimento deverá ser realizado por pessoal técnico do próprio fabricante ou 
empresa parceira de responsabilidade do fabricante, especializada na manutenção dos 
equipamentos Dell EMC Data Domain, descritos no objeto da licitação, para realizar:  

 Diagnóstico de problemas;  

 Substituição de componentes de hardware e software ou fornecimento do equipamento, caso 

necessário;  

 Atualizações de softwares (todos os instalados nestes equipamentos);   

 Outras atividades que sejam necessárias ao restabelecimento do equipamento em conformidade 

com o SLA contratado;   

 Ao final do atendimento, apresentar ao gestor do contrato, um relatório técnico de atendimento 

informando detalhadamente o serviço executado. 

2.3.  Para o software, o atendimento deverá ser realizado por pessoal técnico do próprio fabricante ou 
empresa parceira de responsabilidade do fabricante, especializada no suporte ao software Dell EMC 
Networker listado no objeto desta licitação, para realizar:  

 Diagnóstico de problemas;  

 Instalação de atualizações e correções, caso necessário;  

 Resolução de problemas e dúvidas da equipe técnica do IGEPREV;   

 Outras atividades que sejam necessárias ao restabelecimento do serviço em conformidade com o 

SLA contratado;   

 Ao final do atendimento, apresentar ao gestor do contrato, um relatório técnico de atendimento 

informando detalhadamente o serviço executado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$xx.xxx,xx de acordo com o disposto 
abaixo:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
PREÇO 

UNIT. TOTAL 

1 Pacote de extensão de garantia Dell EMC modalidade 
Premium Hardware Support e Premium Software Support, 
para 02 (duas) Unidades de Data Domain 2500 (nºs de 
série FLC00152700060 e FLC00152700061), com cobertura 
por 36 meses, em operação no data center do  IGEPREV, 
incluindo a substituição e fornecimento de peças originais 
dos equipamentos e seus componentes, quando 
necessário.  

    

2 Pacote de extensão de garantia EMC modalidade Premium 
Software Support, para 02 (02) Unidades do software Dell 
EMC Networker (Host ID c9820da4 e da16e368), com 
cobertura por 36 meses, em operação no data center do 
IGEPREV, incluindo a, quando necessário.  

    

Valor Total   

3.2.  O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela 
CONTRATADA, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 
8.666 de 1993 e os seguintes procedimentos. 
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§ 1º O prazo para pagamento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pela Administração, não 
deverá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação. 

§2º Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a 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: 
3.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  
3.4. O pagamento será creditado em favor do vencedor mediante crédito em conta corrente aberta no 

Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme determina o Decreto Estadual n.º 877 de 31 de 
março de 2008, ressalvados os casos dispostos na Instrução Normativa Nº 0018, de 21 de maio de 
2008 da Secretaria de Estado de Fazenda, publicada no DOE nº 31.174 de 23 de maio de 2008. 
3.1.1. O prestador de serviço que ainda não seja correntista do Banco do Estado do Pará deverá 

providenciar a abertura de conta corrente na agência de sua preferência.  
3.1.2. Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência 

bancária dos pagamentos serão por conta dos contratados. 
3.5. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 

prestador de serviço, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas no 
contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

3.6. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do 
artigo 36, §4° da Resolução Estadual nº 02, de 31 de dezembro de 2008, e desde que a empresa 
vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pelo IGEPREV, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 
        365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira  
TX = Percentual da taxa 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 

3.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará em favor do fornecedor. Caso o mesmo seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas com o pagamento do referido objeto no valor de R$ XXXXX (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X) estão 
previstas na seguinte dotação orçamentária: 
4.1.1. Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
4.1.2. Programa do PPA 2016/2019 – 1424: Governança para resultados 
4.1.3. Classificação Funcional Programática – 09.126.1424-8238 - Gestão da Tecnologia da 

Informação e Comunicação. 
4.1.4. Fonte de recursos – 0261: Recursos próprios Diretamente arrecadados pela Administração 

indireta. 
4.1.5. Natureza da despesa – 339040: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ 
4.1.6. Nº da Ação: 246017 

      

CLÁUSULA QUINTA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. ABERTURA DE CHAMADOS  



 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2018\16  Backup\Edital 016-2018 
-  Renovação suporte EMC - ambiente backup.doc 

Página 22 de 
27 

Av. Alcindo Cacela 1962 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.040-020 – Fone: (91) 3182-3506 

http://www.igeprev.pa.gov.br – e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br 

 

5.1.1. A abertura do chamado deverá ser realizada por meio de uma das seguintes opções:  

 automática via sistema call-home disponibilizado pelo fabricante do equipamento;  

 via telefone 0800; 

 site do fabricante.  

5.1.2. Os chamados deverão ser classificados pelo seu nível de severidade: 

 Severidade 1 - Crítica: um problema grave que impede que o IGEPREV execute funções críticas de 

negócios.  

 Severidade 2 - Alta: o IGEPREV é apto a executar uma função de trabalho, mas o desempenho dessa 
função está degradado ou gravemente limitado.  

 Severidade 3 - Média: A atividade dos serviços do IGEPREV não foi afetada significativamente.   

 Severidade 4 - Solicitação: com impacto mínimo no sistema e abrange solicitações de recursos e 

outras questões críticas.   

5.1.3. Os tempos para início do atendimento remoto deverá ser: 

 Severidade 1: 30 (trinta) minutos (regime 24x7).   

 Severidade 2: 02 (duas) horas (regime 24x7).  

 Severidade 3: 03 (três) horas (regime 8x5).  

 Severidade 4: 08 (oito) horas (regime 8x5).  

5.1.4. A análise de diagnóstico não precisa ser realizada on site.  
5.1.5. Após executado diagnóstico e identificado o componente a ser substituído (hardware), o 
atendimento on-site deverá ocorrer no próximo dia útil para problemas de severidade 1, 2 (dois) dias 
úteis para severidade 2, e 3 (três) dias úteis para os níveis de severidade 3 e 4.  

 

5.2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO e SUPORTE 

5.2.1. Os serviços serão prestados por um período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo todos os 

custos de suporte tipo “hot-line” (disponibilidade de atendimento por telefone), reparação e 

substituição do que se fizer necessário para o perfeito funcionamento dos equipamentos.  

5.2.2. Durante o período de execução dos serviços, os equipamentos deverão contar com cobertura 

on-site de manutenção 24x7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias na semana), sem custo adicional.  

5.2.3. Os serviços serão prestados preferencialmente de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 19 

horas.     

5.2.4. Em casos eventuais, o IGEPREV poderá alterar os horários acima descritos, de acordo com a 

necessidade dos serviços.  

5.2.5. Os serviços de manutenção deverão ser executados, por meio de telefone, remotamente e 

quando necessário, nas dependências do IGEPREV, no endereço citado no item 3, sem nenhum ônus 

adicional para esta Instituição.  

5.2.6. Os serviços de suporte e manutenção com fornecimento de peças originais deverão ser de 

responsabilidade do fabricante e prestados diretamente por ele ou por meio de sua rede de 

assistência técnica autorizada, sem nenhum ônus adicional para o IGEPREV.  

5.2.7. O tempo máximo de solução do problema de hardware não poderá ser superior a 24 (vinte e 

quatro) horas, incluindo tempo de resposta, reparo/substituição de componentes defeituosos, 

contados a partir da comunicação feita pelo IGEPREV.  

5.2.8. Será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço de suporte, limitado a 

10% (dez por cento), por hora de atraso no atendimento.  

5.2.9. A atuação da equipe técnica do IGEPREV seguindo os procedimentos estabelecidos pelo 

fabricante, na operacionalização dos equipamentos não modificará o cumprimento integral do serviço.  
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CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE E VIGÊNCIA 

6.1.  O valor do contrato e fixo e irreajustável 

6.2.  A vigência é de 36 (Trinta e seis) meses. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: FISCALIZAÇÃO 

7.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão realizados por servidor 
devidamente designado de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013. 

7.2. O servidor (nome completo e CPF) que será designado Representante da Administração, bem como 
seu substituto (nome completo e CPF), para o acompanhamento e a fiscalização do contrato que, 
preferencialmente, deverá ter participado da elaboração do Termo de Referência. 

7.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 
preposto designado, podendo para isso: 
a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da CONTRATADA 

que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

b) solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja 

considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou 

ainda, que não atendam às necessidades. 

7.4. Caberá ao fiscal do contrato a atestação das Notas Fiscais correspondentes ao fornecimento dos 
produtos serviços, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.  

7.5. O exercício de fiscalização pelo fiscal do IGEPREV, acima, não excluirá nem reduzirá as 

responsabilidades da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE 

8.1. Será exigida da CONTRATADA que assine um termo de compromisso, pelo qual se compromete a 
manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações de que venha a ter conhecimento no 
exercício de suas atribuições, de acordo com o anexo I deste contrato. 

8.2. Ficará a CONTRATADA terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob qualquer 
justificativa, a respeito de quaisquer informações de propriedade do IGEPREV aos quais tiver acesso 
em decorrência da presente contratação. 

8.3. A violação dos itens acima desta Cláusula ensejará a rescisão do contrato vigente, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis previstas em Lei. 

8.4. Por descumprimento das obrigações relacionadas com a confidencialidade e segurança dos dados, de 
informações e sistemas, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais que impliquem em 
perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações indevidas, independentemente do meio no 
qual estejam armazenados, em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processados, 
determinará a responsabilização, na forma da lei. 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA 

9.1. A solução deverá ter garantia total “on site” de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da ordem 

de prestação de serviço após a emissão de empenho.  
9.2. Sem apresentar qualquer ônus à CONTRATANTE, a garantia deverá ser do FABRICANTE e deverá 

abranger a manutenção corretiva com cobertura de todo e qualquer defeito apresentado.  
9.3. A CONTRATADA é a única responsável pelos produtos e serviços fornecidos à CONTRATANTE, 

mesmo que tenham sido adquiridos de terceiros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

10.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos 
para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78 na forma do artigo 79 da Lei Nº 
8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

11.1. Obrigações da CONTRATADA 
a. Cumprir com o que foi solicitado no Edital; 
b. Retirar a nota de empenho relativa aos bens adjudicados. 
c. Entregar os bens em prazo não superior ao máximo estipulado no edital. Caso a entrega não seja 
feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita a multa estabelecida neste contrato; 
d. Substituir por novo, em até 30 dias corridos após notificação escrita, qualquer produto em 
desacordo com a proposta ou com as especificações do objeto desta licitação ou que porventura 
sejam entregues com defeitos ou imperfeições, sem que isso implique em ônus a CONTRATANTE; 
e. Todas as despesas relativas ao cumprimento do objeto durante o período de garantia dos produtos, 
e quanto à entrega dos materiais conforme especificação de cada item, tais como: deslocamento, 
fretes, impostos, taxas, diferenciais de alíquotas ou outras despesas fiscais, encargos sociais e etc., 
bem como providências quanto a legalização do fornecimento perante os órgãos Municipais, Estaduais 
ou Federais, correrão por conta da CONTRATADA. 

 

11.2. Obrigações da CONTRATANTE: 
a. Os produtos e serviços, objeto do contrato serão recebidos em definitivo pelo Núcleo de Tecnologia 
da Informação do IGEPREV. 
b. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
c. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA; 
d. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada; 
e. Estabelecer rotinas de serviços para auxiliar no devido cumprimento do objetivo do contrato; 
f. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificado e 
uniformizado, aos locais em que devem executar suas atividades; 
g. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços e 

demais informações que venham a ser solicitada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico xx/201x e seus Anexos, 
Processo 2018/272451, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta da 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias 

de sua assinatura, de conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5º, da Constituição do Estado do Pará. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Aplica-se, ao presente Contrato a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e aos casos omissos, 

as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Belém-PA como único competente para dirimir as 
questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer 
outro.  
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este instrumento em três vias de igual teor e forma, para 

um só efeito, na presença de duas testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.  

 

Belém, xx de xxxxxxx de xxxx. 

 

___________________________________________ 
 CONTRATANTE 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ  

 
__________________________________________ 
CONTRATADA 
EMPRESA 

 
TESTEMUNHAS: 
a) Testemunha da CONTRATANTE 
________________________________________ 
NOME: 
CPF: 

 
b) Testemunha da CONTRATADA 
_______________________________________ 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO I DO CONTRATO 

 

Ref.: Pregão Eletrônico IGEPREV nº xxx/201x 

Processo nº xxxx/xxx 

 

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E 

CONFIDENCIALIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO 

DO PARÁ  –  E A EMPRESA X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 

PARÁ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita(s) no CNPJ sob o nº 05.873.910/0001-00, com sede na Av. 

Alcindo Cacela nº 1962, bairro Nazaré, em Belém – Pará,  neste ato representado (s) por seu (s)  

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, 

Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, no final assinado, doravante denominada 

simplesmente CLIENTE,  e x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., empresa com sede na x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-

xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, inscrita no CNPJ/MF sob nº. x.x.x.x.x.x.x.x., neste ato representada por 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, 

Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, doravante denominada simplesmente EMPRESA, 

e em conjuntos denominadas PARTES visando regular e proteger as Informações Confidenciais no âmbito do 

projeto participante do Edital  xxx/201x as partes resolvem celebrar o presente TERMO DE 

CONFIDENCIALIDADE E SIGILO, de acordo com as seguintes Cláusulas e condições: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS disponibilizadas pelo INSTITUTO 

DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, em razão da relação comercial de prestação de 

serviço desenvolvida pelas partes.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES  

Todas as informações técnicas obtidas através da relação comercial com o IGEPREV e relacionadas a projeto, 

especificação, funcionamento, organização ou desempenho da referida empresa serão tidas como 

CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer informação, patenteada ou 

não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, invenções, processos, fórmulas e 

designs, patenteáveis ou não, sistemas de produção, logística e layouts, planos de negócios (business plans), 

métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, 

pareceres e pesquisas a que a empresa X.X.X.X.X.X.X tenha acesso:  

a) por qualquer meio físico (v.g. documentos expressos, manuscritos, fac-símile, mensagens eletrônicas (e-

mail), fotografias etc;  

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica (fitas, cd´s, dvd´s, disquetes, backup em local externo à 

empresa, etc); c) oralmente.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE  

A empresa x.x.x.x.x.x.x  compromete-se a manter sigilo total sobre os dados armazenados, não utilizando tais 

informações confidenciais em proveito próprio ou alheio.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As informações confidenciais confiadas à empresa x.x.x.x.x.x.x.x. somente poderão 

ser abertas a terceiro mediante consentimento prévio e por escrito do IGEPREV ou em caso de determinação 

judicial, hipótese em que a empresa x.x.x.x.x.x deverá informar de imediato, por escrito, o IGEPREV para que 

esta procure obstar e afastar a obrigação de revelar as informações. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DAS INFORMAÇÕES NÃO CONFIDENCIAIS  

Não configuram informações confidenciais aquelas:  

a) já disponíveis ao público em geral sem culpa do prestador de serviços empresa  x.x.x.x.x.x.  

b) que já eram do conhecimento do prestador de serviço xxxxxempresaxxxxxxx antes da contratação de seus 

serviços pelo IGEPREV e que não foram adquiridas direta ou indiretamente da empresa;  

c) que não são mais tratadas como confidenciais pela empresa.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES  

Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão validade durante toda a 

vigência deste instrumento, enquanto perdurar a relação de trabalho e, ainda, por um período mínimo de 01 

(um) ano do rompimento do vínculo do prestador de serviços xxxxempresaxxxx e o IGEPREV.  

 

Cidade/UF, xx de xxxxxx de xxxx. 

  

  

____________________________________ 

IGEPREV 

 

 

  

____________________________________ 

RESPONSAVEL DA EMPRESA 

 

 


