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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 

PROCESSO N. º 2017/166777 

 

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, CNPJ: 05.873.910/0001, criado 

pela Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, é uma Autarquia dotada de personalidade 

jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à 

Secretaria de Estado de Administração Pública, com patrimônio e receitas próprias, gestão 

administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos 

benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e dos Fundos Financeiro de Previdência 

do Estado do Pará e Previdenciário do Estado do Pará (Finanprev e Funprev), mediante Pregoeira 

designada pela Portaria nº 141/2017, publicada em 21 de junho de 2017, torna público para 

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

ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.    

 

O procedimento licitatório obedecerá aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições 

na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Estaduais de nº 199/2003 e n° 967, de 

04 de maio de 2008, a Lei Estadual nº 6.474, de 6 de agosto de 2002 e Decretos Estaduais n º 877 e 

878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008, a Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, a legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

ANEXO I - Termo de Referência. 

ANEXO II - Modelo de Proposta 

ANEXO III - Declaração que emprega 5% de deficiente 

ANEXO IV - Minuta do Contrato 

 

APLICAÇÃO DA LEI N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Em havendo participação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, serão adotados 

os procedimentos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O próprio 

sistema do Comprasnet fará a identificação, conforme declaração das empresas participantes. 

 

1. DA ABERTURA 

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de Sistema Eletrônico 

(comunicação pela Internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado 

abaixo, de acordo com as legislações mencionadas no preâmbulo deste Edital. 

1.2. DATA DA ABERTURA: 31/08/2017 

1.3. HORA DA ABERTURA: 10:00h (Horário de Brasília) 

1.4. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

1.5. UASG: 925403 – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.6. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: a partir da disponibilização do Edital no Sistema Eletrônico - 

COMPRASNET, até às 9h:59min da data de abertura 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada em Tecnologia da 

Informação para fornecimento de infraestrutura de processamento e armazenamento privado 

gerenciado como serviço, contemplando o fornecimento de equipamentos na modalidade de 

comodato, mão de obra especializada para implantação, suporte e administração continuada 

do ambiente, conforme especificações no Termo de Referência contido no ANEXO I do Edital. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet 

e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema eletrônico provido 

pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

3.2. As empresas interessadas em participar do certame, e que não estejam credenciadas no 

SICAF, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade 

Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de 

recebimento das Propostas (§ único, art. 3º do Decreto nº 3.722/2001). O cadastramento no 

SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos 

órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das 

Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizada nas 

Unidades da Federação. 

3.3. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências previstas no Edital, bem como declarar a 

inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação e que não emprega menores 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, em 

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

3.4. As declarações mencionadas no item 3.3 deverão ser enviadas de forma virtual, ou seja, o 

fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, também enviará as referidas 

declarações pelo sistema, as quais poderão ser visualizadas pela pregoeira na fase de 

habilitação, não havendo necessidade de envio posterior por meio de fax ou de qualquer 

outra forma. 

3.5. As licitantes que optarem pelo tratamento diferenciado, detendo a condição de 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar 

nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 deverão manifestar-se por declaração, também, em 

campo próprio do sistema. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.6. A falsa declaração sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

3.7. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

3.8. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja 

sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as 

empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração 

Pública, e, ainda, empresas que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de 

mais de 10% (dez por cento) do capital social, responsáveis e técnicos que sejam 

administradores ou servidores do Estado, na data da publicação do Edital, na forma do art. 9º, 

inciso III, da Lei n.º 8.666/93.  

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

3.10. A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade de 

Cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF durante 

todo o procedimento licitatório, bem como durante o período da execução dos compromissos 

assumidos (art. 55, Inc. XIII da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520/2002). 

3.11. Não sejam constituídas em Cooperativas de Trabalho, nos moldes do Termo de Conciliação 

Judicial celebrado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, nos autos do processo nº 

1.082/02, da 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. 

 

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou pedir esclarecimentos, exclusivamente 

por meio eletrônico, no endereço patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br ou Juliana.amaral@ 

igeprev.pa.gov.br, em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para sua abertura, cabendo à 

pregoeira, juntamente com o setor jurídico, decidirem sobre a impugnação no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas. 

a) Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

b) Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do 

IGEPREV a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a 

divulgação da “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

5. DO REGISTRO DAS PROPOSTAS E DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, a licitante deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta inicial de preços devendo enviar a 

proposta eletrônica, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

mailto:patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br
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5.2. A partir do horário previsto no edital terá inicio a sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, declarando aquelas que estarão em perfeita 

consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no edital e excluído 

aquelas que não se enquadraram nas especificações deste. 

5.3. A licitante deverá enviar proposta em campo adequado do sistema eletrônico, o valor unitário 

e global anual do objeto licitado, em moeda corrente nacional, já considerados os tributos, 

fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

5.4. Os preços propostos serão registrados, indicando primeiramente o valor unitário e depois seu 

valor total, propostos em Reais (R$). 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. 

5.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da proposta. 

5.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela pregoeira.  

5.7. A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

5.8. A desclassificação de proposta sempre será fundamentada e registrada no Sistema com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.9. Não será permitida a cotação de quantidade inferior à quantidade total prevista para objeto 

deste Edital. 

5.10. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. (Inciso III do 

art. 13o do Decreto no 5.450, de 2005). 

5.11. Incumbirá à 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 (Inciso IV 

do art. 13o do Decreto no 5.450, de 2005). 

5.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1. 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. 

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

sistema. 

6.3.  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. 

6.4.  Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
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6.5.  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. 

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

manifestamente inexequível. 

6.7.  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. 

6.8.  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.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.9.  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. 

6.10. 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. 

 

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. Encerrada a etapa de lance, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado pela 

pregoeira para enviar proposta. O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação 

disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o fornecedor 

convocado deverá encaminhar a proposta por meio do link “Anexar”, no prazo de até 

01(uma) hora após a convocação. A função de enviar anexo do fornecedor desaparecerá 

quando o pregoeiro clicar no botão “Encerrar Convocação”. 

a) Proposta de preço em papel timbrado da empresa, conforme modelo constante do Anexo 

II atualizada de acordo com o último lance ofertado, que serão examinadas pela pregoeira 

quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação;  

b) Qualificação da empresa (razão social, número de inscrição no CNPJ/MF), endereço, 

número de telefone e e-mail para contato; 

c) Nome do banco, código da agência e n.º da conta corrente para efeito de pagamento; 

d) Nome, CPF e endereço residencial do responsável pela assinatura do contrato. 

e) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e 

despesas, tais como: taxas, impostos, e outros; 

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

apresentação. 

g) Preços unitário e total, de acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o 

art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda 

corrente nacional (R$). 

 

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


 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2017\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2017\Locação TI 2017-
166777\edital 008-2017 Locação de infraestrutura.doc 

Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré – Belém (PA)-CEP: 66.035-400 – Fone: (91) 3198-1731-http://www.igeprev.pa.gov.br – 

e-mail: igeprev@igeprev.pa.gov.br 

 

 

6 

7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) contenham vícios ou ilegalidades; 

b) não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência; 

c) apresentarem preços finais superiores ao valor máximo mensal estabelecido pelo órgão 

no instrumento convocatório; 

d) apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

e) não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a 

produtividade apresentada. 

7.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a Pregoeira divulgará o resultado de 

julgamento das Propostas de Preços. 

7.4. 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. 

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

7.6. Os anexos deverão ser enviados em arquivo específico tipo “doc” ou “xls”, compatível com o 

aplicativo Microsoft Word / Excel. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

Após aceitação da proposta mais bem classificada, a Pregoeira convocará a licitante, através de 

anexo do próprio sistema, no prazo de até 01(uma) hora após a convocação apresentar 

documentação abaixo especificada. 

8.1. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 

I. à habilitação jurídica; 

II. à regularidade fiscal e trabalhista Federal: Receita Federal, Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS, o sistema da seguridade social e Trabalhista;  

III. à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso. 

IV. à qualificação econômico-financeira; 

V. à qualificação técnica; 

8.1.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, II, III e IV do item 8.1 

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. 

8.1.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

documentação complementar especificada neste Edital. 

8.1.3. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos no 

mesmo dia, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet no prazo estipulado no item 8. 

8.1.4. Serão verificadas na fase de habilitação a existência de registros impeditivos da 

contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no 

Portal da Transparência www.portaltransparencia.gov.br; a existência de registros 
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impeditivos de contratação por ato de improbidade administrativa disponível no portal 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;  

 

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

REGULARIDADE TRABALHISTA, se não for comprovada pelo SICAF; 

8.2.1. 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.  

 

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

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 

(um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) 

do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações 

contábeis do exercício social anterior ao da licitação;  

b) Patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação; 

c)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

d) 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; 

e) Apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  

 

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

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

8.4.1. Atestado(s) de capacidade técnica emitida(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, que comprove ter a licitante executada, a contento, prestação de serviços 

de suporte e administração de ambientes envolvendo os sistemas operacionais 

Windows, Linux e AIX. 

a) Disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os 

serviços;  
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b) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido 

no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 

executado em prazo inferior;  

c) Todos os atestados de capacidade técnica apresentados poderão estar sujeitos à 

diligência, por parte do IGEPREV.  

8.4.2. Considerando que no termo de referencia além do fornecimento da infraestrutura 

como serviço será necessário o suporte e administração dos equipamentos durante a 

vigência do contrato, é necessário que a LICITANTE apresente declaração própria que 

terá em seu quadro funcional, profissionais com as seguintes certificações técnicas: 

 ITIL Foundation v3; 

 IBM - Certified Systems Expert - Virtualization Technical Support for AIX and 

Linux; 

 IBM - Certified System Administrator - AIX 7; 

 Redhat Certified Engineer – RedhatEnteprise Linux 7 ou superior; 

8.4.3. Para que haja garantia de qualidade no serviço executado e conformidade com a 

metodologia de GESTÂO em TI aplicadas ao orgão, a CONTRATADA deverá manter 

empregados qualificados nas áreas funcionais, de forma que o a CONTRATANTE possa 

obter o menor tempo de resposta para quaisquer incidentes ocorridos em seu 

ambiente de Infraestrutura de TI, bem como manter a excelência no serviço de TI; 

Cabe, portanto, à CONTRATADA organizar sua equipe de trabalho na dimensão que 

atenda aos níveis de qualidade estabelecidos no sub-ítem 8.4.2 para a prestação dos 

serviços, submetido à aprovação da CONTRATANTE, no que tange a qualificação 

técnica dos profissionais alocados; 

8.4.4. Serão aceitos como documentos válidos para aprovação de vínculo de trabalho os 

citados pela legislação trabalhista, tais como: Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

Recibo de Pagamento de Trabalhador Autônomo, Sócio Diretor. Quando a descrição 

contida nestes documentos não for suficiente para a comprovação da experiência 

exigida, estes poderão ser complementados com atestado(s) ou declaração(ões), 

descrevendo as atividades realizadas pelo profissional, expedido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado. 

8.4.5. Para a qualificação em conhecimentos para a execução dos serviços serão exigidos 

certificados de participação em cursos e/ou especializações emitidas por instituições 

certificadoras especializadas. 

8.4.6. A Pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

8.4.7. 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.  
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8.4.8. 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. 

8.4.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

8.4.10. 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. 

8.4.11. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de 

títulos e documentos. 

8.4.12. 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. 

8.4.13. 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. 

8.4.14. 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. 

8.4.15. 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.   

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

vencedora. 

 

9. DO RECURSO 

9.1. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de até 30 minutos, durante o qual, qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 

sua intenção de recurso. 

9.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, 

em campo próprio do sistema. 

9.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, 
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intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente. 

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

aproveitamento.  

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

licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de eventuais contrarrazões 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 às 14h do dia em que se encerra o prazo, devendo, ainda, serem enviadas 

através do e-mail:  patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br 

9.6. 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 email, 

bem como os que não contiverem a identificação e assinatura do responsável legal ou 

preposto da empresa.  

9.7. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto ao 

licitante vencedor. 

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

da Gerência de Administração e Serviços – GERAS, nos dias úteis, no horário de 09h às 14h. 

9.9. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pela Pregoeira serão 

apreciados pela autoridade competente. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação. 

10.2. A homologação deste Pregão compete a Diretora de Administração e Finanças do IGEPREV. 

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

 

11. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

11.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por contrato 

administrativo (Anexo V) 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. 

11.2. 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 

11.3. O Contrato resultante da presente licitação só terá validade depois de assinado pelo 

Ordenador de Despesa do IGEPREV e terá eficácia após a publicação do seu extrato no Diário 

Oficial do Estado – D.O.E. 

11.4. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato no 

D.O.E.  

mailto:patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br
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11.5. 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. 

11.6. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o 

licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 

11.7. Quando o licitante convocado não assinar a contrato no prazo e nas condições estabelecidos, 

poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação 

da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 

classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o IGEPREV e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 10% 

(dez por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos 

seguintes casos: 

a) Cometer fraude fiscal; 

b) Apresentar documento falso; 

c) Fizer declaração falsa; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

f) Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

g) Não mantiver a proposta. 

h) Para os fins da Subcondição 14.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

13. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão de responsabilidade do 

IGEPREV, na forma estabelecida no edital do certame e na legislação pertinente, por 

intermédio de um representante desta, devidamente designado pela autoridade competente 

no contrato, de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013, o qual também será 

responsável pelo atesto nas notas fiscais, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às 

observações de caráter técnico do fiscal, que se acha investido de plenos poderes para: 

a) Conferir se o serviço está de acordo com as especificações técnicas exigidas; 

b) Informar à Diretoria de Administração e Finanças da CONTRATANTE as ocorrências que 

exijam decisões e providências que ultrapassem a sua competência; 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da Nota 

Fiscal e devidamente atestado pela CONTRATANTE. 
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14.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 

vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

14.3. 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. 

a) 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. 

14.4. Caso a empresa seja optante pelo "SIMPLES" deverá apresentar, também, cópia do "Termo de 

Opção" pelo recolhimento de imposto nessa modalidade. 

14.5. 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. 

14.6. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em 

situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

14.7. 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: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do b    efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = (TX/100) 
        365 
I = (6/100) 
       365 
I = 0,0001644 

14.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer Nota fiscal 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. 
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15. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

15.1. 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. 

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

15.3. 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. 

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

ampla defesa. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

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

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

 Programa do PPA 2016/2019: 1297 – Manutenção de Gestão. 

 Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações 

Administrativas. 

 Fonte de Recursos: 0261000000 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela 

Administração Indireta. 

 Nº da Ação: 232385 

 Natureza da despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 

 Valor: R$4.628.574,00 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação, da pregoeira em contrário. 

17.2. 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. 

17.3. Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se divulgou 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta (Art. 20, Parágrafo 

único, do Decreto nº 5.450/05). 

17.4. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

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

fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

17.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a realização do serviço pela 

CONTRATANTE. 

17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal. 

17.9. 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. 

17.10. 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. 

17.11. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste certame.   

17.12. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 

relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na página 

web, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, opção “Fornecedores/Licitações”, 

ficando as licitantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela 

pregoeira.  

 

18. DO FORO  

O Foro é o da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Belém - Pará, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos deste Pregão.  

 

Belém - PA, 13 de Julho de 2017. 

 

Patricia Cordovil Pinheiro – Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2017\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2017\Locação TI 2017-
166777\edital 008-2017 Locação de infraestrutura.doc 

Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré – Belém (PA)-CEP: 66.035-400 – Fone: (91) 3198-1731-http://www.igeprev.pa.gov.br – 

e-mail: igeprev@igeprev.pa.gov.br 

 

 

15 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada em 

Tecnologia da Informação para fornecimento de infraestrutura de processamento e 

armazenamento privado gerenciado como serviço, contemplando o fornecimento de 

equipamentos na modalidade de comodato, mão de obra especializada para implantação, 

suporte e administração continuada do ambiente. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, denominada Reforma da 

Previdência, e a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, introduziram mudanças nos 

Regimes Próprios de Previdência - RPPS dos servidores públicos, dentre estas, instituiu-se a 

possibilidade da criação de Fundos Capitalizados para o custeio de beneficios previdenciários  

destes regimes. 

O Governo do Estado do Pará, ciente de sua tarefa de prover o pagamento dos benefícios 

previdenciários devidos aos seus servidores e aos dependentes destes, sem comprometer o 

custeio de suas atividades fins de serviços e infraestrutura para a população, programou medidas 

necessárias à organização e ao funcionamento de novo Regime Próprio de Previdência no 

Estado. 

Dentre as estas medidas temos a criação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará – IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, como uma 

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, 

Capital do Estado do Pará, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, 

patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios 

previdenciários do Regime de Previdência Estadual e dos Fundos Financeiro de Previdência do 

Estado do Pará e Previdenciário do Estado do Pará (Finanprev e Funprev). 

Desde sua criação, a gestão do IGEPREV tem investido em tecnologia com a finalidade de 

promover a automatização e otimização do atendimento às demandas internas e externas. 

Dentre estas ações, destaca-se o sistema de gestão de previdência, ferramenta indispensável ao 

IGEPREV em cumprir com sua missão institucional e legal, pois é através desta que há o 

atendimento ao usuário, concessão e pagamento de benefícios, controle da arrecadação das 

contribuições previdenciárias, dentre outras funcionalidade.  

Nesse contexto, cabe destacar que o panorama atual das soluções que suportam os processos 

de trabalho das áreas de gestão do IGEPREV é o da diversidade tecnológica dos ambientes e 

ferramentas empregados, com baixa integração e o não atendimento à totalidade das 

necessidades dos gestores. 
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A recente evolução dos conceitos de gerenciamento estratégico, aplicado nesta gestão, impôs 

a adoção de novas metodologias e ferramentas possibilitando o pleno aproveitamento do capital 

humano existente na organização.  

Visando a aplicação da adoção desses novos conceitos de gestão, a automação dos processos 

é condição que se impõe, dadas as necessidades de conferir agilidade, precisão e confiabilidade 

ao fluxo de informações, de garantir a integridade e confiabilidade dos dados e informações, e de 

alcançar a simplificação, padronização e transparência dos processos de aquisição, 

armazenamento, tratamento e consolidação de dados e informações. 

Com o objetivo de acelerar e ampliar a otimização e automatização dos procedimentos 

operacionais necessários a execução, coordenação e supervisão de concessão de pagamento dos 

benefícios do Regime Básico de Previdência e o gerenciamento do Fundo Financeiro de 

Previdência do Estado do Pará - FUNPREV, o IGEPREV tem realizado investimento em tecnologia 

da informação, tal como, ampliação dos contratos de serviços especializados em manutenções 

corretivas e evolutivas dos sistemas informatizados. 

  

Necessidade de expansão da capacidade de armazenamento e processamento 

Além dos investimentos em software para a consolidação dessas ações faz-se importante ter 

um ambiente tecnológico com a possibilidade de crescimento da capacidade de armazenamento 

e processamento evitando a suspensão das atividades em virtude do crescimento natural da 

quantidade de informações e serviços oferecidos pelo IGEPREV. 

O ambiente que atualmente suporta as aplicações do IGEPREV é composto de Storage HP EVA 

e Servidores IBM Power. Este ambiente encontra-se com diversos equipamentos próximos do 

fim de sua vida útil sendo necessária a substituição por uma plataforma capaz de atender as 

novas cargas de trabalho do instituto, como por exemplo, o SISJURI, sistema que está sendo 

elaborado para o setor da procuradoria jurídica do instituto e que está sendo alocado em 

ambiente de terceiros por falta de recursos na infraestrutura atual do IGEPREV. 

Atualmente, com o nível de serviço disponível para os segurados do IGEPREV, torna-se 

fundamental investimentos não apenas para manter o ambiente  operacional  24x7x365 

fornecendo acesso contínuo aos seus serviços, como também para possibilitar o crescimento 

natural do número de atendimentos realizados.  

 

A presente contratação visa atender as seguintes necessidades específicas: 

1) Substituir a infraestrutura produtiva atual, tanto para prover melhor desempenho aos 

sistemas quanto pelo fato da mesma contar com equipamentos próximos do final de sua 

vida útil, que impossibilitará o suporte de hardware do fabricante, deixando em risco a 

disponibilidade dos sistemas do instituto. 

a) Os equipamentos substituídos serão utilizados para construção de ambientes de 

homologação de sistemas, bem como contingenciamento de serviços essenciais 

preservando o investimento feito anteriormente; 
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2) Hospedar soluções de infraestrutura de middleware, integração e inteligência de negócios 

Oracle; 

3) Prover infraestrutura adequada para a implantação de soluções de gerenciamento de 

conteúdo corporativo, reduzindo a utilização de papel e integrando processos de negócio 

de forma mais eficaz.  

4) Prover armazenamento para novos servidores adquiridos pelo instituto para suporte ao 

ambiente de rede e virtualização. 

 

 Resultados a serem alcançados  

  O objetivo geral é a manutenção da disponibilidade dos sistemas, evolução da estrutura 

existente, bem como garantir capacidade de armazenamento e processamento necessários 

para a modernização da gestão citados anteriormente. Os resultados gerais esperados com a 

contratação são: 

 Infraestrutura de TI sempre disponível; 

 Maior segurança e preservação dos documentos; 

 Aumento das disponibilidades e maior agilidade nos serviços ofertados para os 

beneficiários; 

 Melhoria e economia com a redução do tempo e custos para o atendimento, 

concessão, cálculo, pagamento e arrecadação dos benefícios. 

 

3.  OBJETIVOS 

Centrado nas justificativas acima, podemos resumir os seguintes objetivos para o Projeto: 

 Fornecimento de Infraestrutura de Processamento e Armazenamento como serviço, 

com suporte técnico e administração. 

 

Para atender a necessidade de crescimento da capacidade de armazenamento e 

processamento, evitando a suspensão das atividades em virtude do crescimento natural da 

quantidade de informações e serviços oferecidos pelo IGEPREV, bem como a eliminação de riscos 

de suportabilidade do ambiente, faz-se necessária a substituição dos recursos de 

armazenamento e processamento, que possibilitarão melhor nível de serviço aos sistemas atuais, 

bem como a guarda, pesquisa e manipulação de imagens que serão digitalizadas com a 

implantação do projeto de Digitalização e melhoria da obtenção de informações para os 

processos de decisão, através dos Projetos de BI, bem como a automatização dos processos 

administrativos e jurídicos.  

Este projeto foi planejado com o fornecimento de infraestrutura como serviço e capaz de 

possibilitar a implantação não apenas do projeto de digitalização, mas também todos aqueles 

que estão relacionados com prioridades do planejamento estratégico do IGEPREV.  

Dada a especialização da infraestrutura, e o quadro funcional reduzido do instituto, também 

estão previstos serviços de suporte necessários para a instalação, configuração e manutenção de 

modo a reduzir os riscos de não implantação.  
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4. CARACTERISTICAS DO OBJETO 

4.1. A LICITANTE deverá fornecer os equipamentos e softwares na modalidade de serviço, sendo 

responsável pela instalação, configuração, administração e manutenção de toda a solução, 

conforme descrito a seguir: 

4.2. A solução proposta poderá ser de fabricantes distintos, desde que todos os seus 

componentes sejam compatíveis; 

4.3. A LICITANTE deverá entregar os equipamentos propostos nas dependências do IGEPREV em 

até 60 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

4.4. A LICITANTE deverá implantar os equipamentos em até 15 dias após a entrega dos mesmos. 

Entende-se por implantação: 

4.4.1. Instalação física dos equipamentos nas dependências do IGEPREV; 

4.4.2. Atualização do firmware de todos os equipamentos; 

4.4.3. Configuração dos mecanismos de abertura de chamados automaticamente junto aos 

fabricantes de hardware; 

4.4.4. Integração dos equipamentos na rede local do cliente; 

4.4.5. Instalação dos sistemas operacionais e atualização dos últimos níveis de patch 

disponíveis; 

4.4.6. Configuração dos switches LAN e SAN dos equipamentos de forma a possibilitar que 

estas redes estejam completamente funcionais; 

4.4.7. Configuração do gerenciamento dos equipamentos; 

4.4.8. Alocação de discos do sistema de armazenamento para os servidores, conforme 

solicitação do IGEPREV; 

 Criação de 02 Virtual IO Servers, provendo rede virtualizada através de tecnologia 

Shared Ethernet Adapter Failover e Storage atráves de NPIV; 

 Criação de 08 Partições Lógicas – LPARs; 

 Configuração do LPM – Live Partition Mobility para garantir a migração de LPARS entre 

hosts físicos de forma online. 

4.5. A LICITANTE será responsável por manter o ambiente operacional, resolvendo qualquer 

problema reportado pelo IGEPREV na modalidade 24x7 pelo período de 3 anos, substituindo 

peças defeituosas em até 48 horas úteis para os itens fornecidos, conforme descrição a 

seguir. 

4.5.1. Deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) Rack de 42U capaz de acomodar todos os 

equipamentos propostos, bem como energiza-los de forma redundante através de no 

mínimo 02 (duas) PDUs.  

4.5.2. Switches Ethernet LAN 10 Gbit: 

 Deverão ser fornecidos no mínimo 02 (dois) switches ethernet 10 Gbits de 24 portas 

10G Base T, gerenciáveis, empilháveis e com suporte a Layer 3 e com fontes 

redundantes; 

 Capacidade de Switching de no mínimo 600 Gbps por switch; 
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 Taxa de Encaminhaminhamento de pacotes de no mínimo 450 Mpps por switch; 

 Deve possuir 02 (duas) portas de 40Gbps SFP+ destinadas para uplink por switch; 

 Deve acompanhar transceivers de 40 Gbps QSFP+ e cabeamento de fibra ou cabos 

twinax de QSFP 40 Gbps. 

4.5.3. Switches SAN 16 Gbit: 

 Deverá possuir no mínimo 02 (dois) switches com 16 portas  Gbit fiber channel; 

 Cada módulo switch 16 Gbit fibre channel deverá possuir no mínimo 08 licenças de 

portas ativas; 

 As portas internas deverão suportar e operar como F_ports (fabric ports); 

 Deverá suportar N_Port ID Virtualization - NPIV;  

 Deverá suportar Full Fabric;  

 Deverá suportar ISL Trunking;  

 Deverá suportar Adptive Networking;  

 Ser compatível com SNMP v3. 

4.5.4. Servidores para Virtualização – RISC – PowerPC 

 Visando manter a compatibilidade com equipamentos de teconologia RISC já em 

produção nos servidores de banco de dados do IGEPREV os equipamentos descritos 

devem ser compatíveis com processadores da arquitetura RISC Power, pois farão parte 

de uma solução de continuidade de negócios utilizando o recurso “Oracle Active Data 

Guard” sendo, portanto mandatória a aquisição de servidores de mesma arquitetura 

de processadores. 

 Os servidores a serem fornecidos devem estar completamente licenciados para o 

usabilidade do sistema operacional AIX assim como a solução PowerVM Enteprise, 

visando a continuidade da solução já adotada pelo IGEPREV; 

 Os servidores devem ser do tipo rack; 

 Deversão ser fornecidos 02 (duas) unidades de servidor atendendo aos requisitos 

detalhados na tabela ANEXO 1 do Termo de Referência. 

4.5.5. Subsistema de Armazenamento 

 Deverá ser fornecido com todos os materiais e softwares necessários ao seu 

funcionamento e desempenho das funcionalidades, incluindo, mas não se limitando, a 

todos os cabos para conexão dos diversos componentes, mídias com drivers, trilhos, 

porcas, parafusos e enclosures suficientes para acomodar os discos solicitados;   

 A solução deverá ser totalmente redundante em todos os seus elementos, sem ponto 

único de falha; 

 O subsistema de discos deverá possuir a capacidade de permitir a manutenção, 

corretiva ou preventiva, para substituição, adição ou remoção de controladoras, 

discos, fontes de alimentação e ventiladores, sem interromper o funcionamento do 

sistema;  

 Deverá permitir a administração centralizada, por meio de um console de gerência via 

web, que deve operar em sistema operacional da família Windows ou Linux;  
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 Deverá suportar expansão para o mínimo de 150 (cento e cinquenta) discos, através da 

adição de discos e gavetas; 

 Deverá ser fornecido com os seguintes protocolos: FC, iSCSI , NFS e CIFS habilitados e 

disponíveis para uso; 

 O sistema de armazenamento deve possuir, no mínimo, 02 (duas) controladoras 

redundantes e ativas;  

 Deverá ser fornecido com no mínimo a seguinte quantidade de portas por 

controladora: 

 08 (oito) portas Fibre Channel de 8Gbps (autonegociáveis para 2, 4 e 8 Gpbs).  

 02 (duas) portas 10G Base T; 

 A solução deverá possuir Loop SAS, fazendo com que cada disco rígido do sistema seja 

acessado pelas duas controladoras de forma redundante a 12 Gbps; 

 Mínimo de 128GB de cache. Serão aceitos subsistemas de armazenamento que 

possuam funcionalidade que efetue a expansão da área de memória cache interna do 

equipamento através da utilização de discos SSD. Nesse caso, será exigida uma 

memória cache interna global de, no mínimo, 32GB, sendo no mínimo 16GB por 

controladora, juntamente com o fornecimento de no mínimo 03 (três) discos SSD de 

100GB, exclusivos para a expansão do cache, assim como a licença de software 

necessária para a implementação dessa tecnologia.  

 O sistema de armazenamento deverá garantir a integridade de dados utilizando 

arquitetura RAID (Redundant Array of Independent Disk) nos seguintes padrões: RAID-

10/5/6.  

 Suportar discos de tecnologia Flash, SAS e NL-SAS. 

 Deverá possuir e implementar a funcionalidade de “sparing”, com alocação dinâmica e 

automática de um disco “hot spare” disponível quando necessário. A relação será de 1 

“hot spare” para cada 30 disco do mesmo tipo.  

 Em sua composição inicial, deverá vir configurado com a seguinte configuração de 

discos: 

 19 discos SAS 600GB 15.000 rpm; 

 30 discos NL-SAS 2 TB 7.200 rpm; 

 08 discos SSD de 400GB. 

 A solução deverá suportar a implementação do recurso de LUN Masking e da 

implementação de pelo menos 1.000 (mil) LUN’s (Logical Unit Number).  

 A solução deverá estar licenciada, para acesso e utilização de todos os softwares 

requisitados neste termo, em sua capacidade máxima com relação ao número de 

discos, hosts físicos e capacidade de armazenamento.  

 O hardware do subsistema de armazenamento e o software nele executado deverão 

ser do mesmo fabricante. Será aceita a modalidade de OEM apenas nos casos onde o 

hardware e software ofertados sejam suportados e provenientes de um único 

fabricante; 
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 O subsistema deverá suportar a funcionalidade de “Provisionamento Virtual”, por 

meio da qual o administrador seja capaz de provisionar determinada área em GB para 

determinado servidor, sem que a totalidade desta área exista fisicamente no 

subsistema. Deverão ser fornecidas todas as licenças de software necessárias para  

implementação desta funcionalidade; 

 Possuir a funcionalidade de “snapshot”, “point-in-time backup” (clone) e “continuous 

data protection” (Tecnologia CDP) de áreas usadas pelos protocolos FC e iSCSI devendo 

ser implementada através de ponteiros. Esta funcionalidade deverá ser executada 

internamente ao sistema de armazenamento sem consumir ciclos de CPU dos 

servidores conectados ao subsistema. Deverão ser fornecidas todas as licenças de 

software necessárias para a implementação desta funcionalidade; 

 Deverá ser fornecido com o recurso de replicação de storages visando possivel 

expansão da infraestrutura. 

4.6. Serviços de suporte técnico e administração de hardware, sistema operacional e 

virtualização: 

4.6.1. A CONTRATADA deverá prover serviços de instalação e administração continuada do 

ambiente fornecido considerando tanto a parte de hardware quanto de software básico 

(AIX) e virtualização (PowerVM) visando possibilitar a implantação de diversas soluções 

de negócio neste ambiente; 

4.6.2. As solicitações de suporte deverão ser registradas em sistema web ou 0800 da 

LICITANTE e deverão ser atendidos conforme a criticidade e níveis de serviço abaixo: 

 Severidade Alta - Sistemas produtivos se tornam indisponíveis. Tempo de atendimento 

inicial - 20 minutos para início diagnóstico remoto. Caso seja necessário atendimento 

on-site este deverá ocorrer no máximo em até 2 horas. 

 Severidade Média – Não há interrupção de sistemas produtivos, porém ocorre perda 

parcial de funcionalidade ou degradação de desempenhos – 4 horas úteis para início 

de diagnóstico remoto. Caso seja necessário atendimento on-site este deverá ocorrer 

em até 6 horas. 

 Severidade Baixa – Esclarecimento de dúvidas ou solicitação de serviço agendada - 8 

horas úteis para início de diagnóstico remoto. Caso seja necessário atendimento on-

site este deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis. 

4.6.3. Caso a licitante não adenta o nível serviço mensal descrito acima a licitada aplicará 
multa no valor da mensalidade conforme descrito abaixo: 

 Ate 80% de atendimento do nível de serviço – multa de 5% do valor da mensalidade no 
mês de ocorrência; 

 Até 60% de atendimento do nível de serviço – multa de 15% do valor da mensalidade 
no mês de ocorrência; 

 Abaixo de atendimento do nível de serviço – multa de 30% do valor da mensalidade no 
mês de ocorrência. 

4.6.4. A vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses. 

4.6.5. O suporte será prestado para os equipamentos fornecidos neste termo de referencia.  
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5. REQUISITOS TECNICOS DO LICITANTE PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Atestado(s) de capacidade técnica emitida (s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, que comprove ter a licitante executada, a contento, prestação de serviços de 

implantação, suporte, administração de ambientes envolvendo os sistemas operacionais 

Windows, Linux e AIX. 

5.2. Considerando que neste termo de referencia além do fornecimento da infraestrutura como 
serviço será necessário o suporte e administração dos equipamentos durante a vigência do 
contrato, é necessário que a LICITANTE apresente declaração própria que dispõe ou disporá 
em seu quadro funcional, profissionais com as certificações técnicas a seguir durante toda a 
vigência do contrato: 

 ITIL Foundation v3; 

 IBM - Certified Systems Expert - Virtualization Technical Support for AIX and Linux; 

 IBM - Certified System Administrator - AIX 7; 

 Redhat Certified Engineer – Redhat Enteprise Linux 7 ou superior; 
5.3. Para que haja garantia de qualidade no serviço executado e conformidade com a 

metodologia de GESTÂO em TI aplicadas ao orgão, a CONTRATADA deverá manter 

empregados qualificados nas áreas funcionais, de forma que o a CONTRATANTE possa obter 

o menor tempo de resposta para quaisquer incidentes ocorridos em seu ambiente de 

Infraestrutura de TI, bem como manter a excelência no serviço de TI; 

5.4. Cabe, portanto, à CONTRATADA organizar sua equipe de trabalho na dimensão que atenda 

aos níveis de qualidade estabelecidos no ítem 5.2 para a prestação dos serviços, submetido à 

aprovação da CONTRATANTE, no que tange a qualificação técnica  dos profissionais alocados; 

5.5. Serão aceitos como documentos válidos para aprovação de vínculo de trabalho os citados 

pela legislação trabalhista, tais como: Carteira de Trabalho e Previdência Social, Recibo de 

Pagamento de Trabalhador Autônomo, Sócio Diretor. Quando a descrição contida nestes 

documentos não for suficiente para a comprovação da experiência exigida, estes poderão ser 

complementados com atestado(s) ou declaração(ôes), descrevendo as atividades realizadas 

pelo profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

5.6. Para a qualificação em conhecimentos para a execução dos serviços serão exigidos 

certificados de participação em cursos e/ou especializações emitidas por instituições 

certificadoras especializadas. 

 

6. PRAZO DE ENTREGA 

6.1. O prazo para entrega dos produtos especificados neste item será de até 60 dias após 

assinatura do contrato. 

6.2. Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico do departamento 

responsável, com o acompanhamento de técnico da CONTRATADA, e constará das seguintes 

fases: 

6.2.1. Abertura das embalagens; 
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6.2.2. Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou 

aquelas superiores oferecidas pela CONTRATADA; 

6.2.3. Colocação do produto em funcionamento; 

6.2.4. Testes dos periférico-componentes e portas de comunicação, caso necessário. 

6.3. O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data inicial de visita do 

Técnico da CONTRATADA, para acompanhar/executar as fases de inspeção descritas no 

subitem acima. 

6.4. Iniciada a fase de inspeção, se houver qualquer interrupção na inspeção motivada pelo 

técnico da CONTRATADA (p.ex. ausentar-se ou deixar de comparecer para continuar a 

inspeção no expediente seguinte), este período não será computado para fins de conclusão 

da fase de inspeção. 

6.5. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações 

técnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a Seção responsável 

emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 

6.6. Nos casos de substituição do produto, reiniciar-se-ão os prazos e procedimentos 

estabelecidos nestas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO; 

 

7. DAS GARANTIAS 

7.1.  Todos os produtos deste item deverão apresentar garantia durante a vigência do contrato, 

36 (trinta e seis) meses,  On-Site, de acordo com o descrito na proposta comercial; 

7.2. O atendimento on site pela LICITANTE, na cidade de Belém-PA - Av. Serzedelo Correa nº 122, 

bairro de Nazaré  OU na nova sede do IGEPREV/PA, situado na Av. Alcinco Cacela nº 1962, 

bairro de Nazaré, no próximo dia útil da abertura do chamado técnico; 

7.3. O PERÍODO DE GARANTIA será aquele oferecido pela CONTRATADA em sua Proposta 

Comercial, observado o prazo mínimo exigido neste TERMO DE REFERÊNCIA; 

7.4. O inicio do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO; 

7.5. Durante o PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL, caso o produto apresente mais de 

3 (três) falhas de funcionamento, do mesmo tipo ou não, deverá ser substituído por outro 

com as mesmas características deste. Neste caso, dar-se-á início aos procedimentos e prazos 

estabelecidos nas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO; 

7.6. A CONTRATADA deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE 

GARANTIA nas instalações do IGEPREV; 

7.7. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela CONTRATANTE no PERÍODO DE 

GARANTIA será de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados a partir da data/hora da sua 

solicitação; 

7.8. CONTRATADA fica obrigada, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de 

substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que 

estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer 
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outro motivo o fabricante não mais o produza, a proceder a substituição por produto e/ou 

componente tecnologicamente equivalente ou superior; 

7.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser 

novos e originais, com garantia mínima enquanto perdurar o CONTRATO;  

7.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pelo NUTI/IGEPREV diretamente à 

CONTRATADA que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as 

providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, 

obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos; 

7.11. Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui 

descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão 

inteiramente a cargo da CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou 

seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica 

credenciada, arcando com quaisquer danos; 

7.12. Quando da solicitação da manutenção corretiva, por meio de telefone ou e-mail, o 

IGEPREV fornecerá ao fornecedor, para fins de abertura de chamado técnico, 

obrigatoriamente as seguintes informações: 

 Código de fabricação ou número de série do equipamento; 

 Local onde a assistência técnica deverá ser prestada; 

 Anormalidade observada; 

 Nome do responsável pela solicitação; 

 Número do telefone para contato. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O Contratante pagará à Contratada, pela implantação dos Serviços e Equipamentos, de 

acordo com o disposto abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

 

01 

Fornecimento de infraestrutura de processamento e 

armazenamento privada gerenciado como serviço, contemplando o 

fornecimento de equipamentos na modalidade de comodato, mão 

de obra especializada para implantação, suporte e administração 

continuada do ambiente. 

 

Serviço 

mensal 

 

36  

§ 1° Os pagamentos serão efetuados, mensalmente à Contratada após a aferição dos serviços 

prestados, assim que suas respectivas Notas Fiscais estiverem devidamente certificadas pelo 

IGEPREV.  

§ 2º Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos na 

entrega dos Equipamentos sem a devida conclusão de implantação;  

§ 3º Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;  

§ 4º Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
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8.2. Uma vez recebida a Nota Fiscal discriminativa, a IGEPREV providenciará sua aferição e, 

constatado o cumprimento das obrigações assumidas, e desde que aprovados os 

equipamentos e serviços através da avaliação técnica a ser realizada pelo NUTI, para que o 

pagamento seja efetuado no prazo de até 30 (Trinta dias) após a emissão da nota fiscal. 

8.3. O pagamento estará condicionado ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF no 

qual a Contratada deverá apresentar-se com a documentação regular e válida.  

8.4. 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. 

8.5.  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. 

8.6.  Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência 

bancária dos pagamentos serão por conta dos contratados. 

8.7. 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: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = (TX/100) 

365 

I = (6/100) 

365 

I = 0,0001644 

8.8. 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. 

 

9. SUBCONTRATAÇÃO 
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9.1. Não será permitida a subcontratação. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Cumprir com o que foi solicitado no Edital; 

10.2. Retirar a nota de empenho relativa aos bens adjudicados. 

10.3. 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 no 

contrato; 

10.4. Substituir 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; 

10.5. Todas as despesas relativas ao cumprimento do objeto contratado, quanto à entrega 

dos materiais, tais como: deslocamento, fretes, impostos, taxas, encargos sociais e etc., bem 

como providências quanto a legalização do fornecimento perante os órgãos Municipais, 

Estaduais ou Federais, correrão por conta da contratada. 

10.6. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência, para 

representá-lo administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado 

mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de 

identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, bem como número 

telefônico para contato e, quando houver, endereço de e-mail; 

10.7. Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas as faturas e outras 

questões referentes ao objeto; 

10.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

10.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

10.10. Respeitar as normas aplicáveis à execução do objeto, responsabilizando-se pelas 

infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais quando 

comprometerem os serviços prestados a este Tribunal; 

10.11. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, 

não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de 

funcionamento do serviço. 

10.12. A CONTRATADA deve garantir a qualidade de todos os artefatos entregues, por 

exemplo: documentos nos formatos e padrões estabelecidos, SISTEMA aderentes às 

especificações e sem erros de codificação. 

10.13. A CONTRATADA deve garantir a constante atualização tecnológica de seus 

funcionários, mantendo-os sempre capacitados e reciclados nas tecnologias em uso, bem 

como em boas práticas na área de desenvolvimento de sistemas. 
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Os equipamentos objeto do contrato serão recebidos em definitivo pelo Núcleo de 

Tecnologia da Informação do IGEPREV. 

11.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

11.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pela contratada; 

11.4. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela 

credenciada; 

11.5. Estabelecer rotinas de serviços para auxiliar no devido cumprimento do objetivo do 

contrato; 

11.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 

identificado e uniformizado, aos locais em que devem executar suas atividades; 

11.7. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos 

serviços e demais informações que venham a ser solicitada. 

 

12. FISCALIZAÇÃO E ATESTO NAS NOTAS FISCAIS 

12.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão realizados por 

servidor devidamente designado de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013. 

12.2. 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. 

12.3. 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: 

12.3.1. 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; 

12.3.2. 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. 

12.4. Caberá ao fiscal do contrato a atestação das Notas Fiscais correspondentes ao 

fornecimento dos produtos serviços, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.  

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

responsabilidades da CONTRATADA. 

 

13. CONFIDENCIALIDADE 
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13.1. 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. 

13.2. 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. 

13.3. A violação dos itens acima desta Cláusula ensejará a rescisão do contrato vigente, sem 

prejuízo das demais penalidades cabíveis previstas em Lei. 

13.4. 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. 

 

14. PENALIDADES E MULTAS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratada sujeitar-se-á às seguintes 

sanções, garantido o direito de defesa:  

I. Advertência; 

II. Multa de 1%(UM) por cento sobre o total contratado;  

III. Rescisão do Contrato;  

IV. Suspensão temporária de participação de licitações e impedimento de contratar com o 

IGEPREV por até dois anos;  

V. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades 

tratadas no inciso anterior;  

a) Pela recusa injustificada em receber a nota de empenho; e   

b) Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no contrato.  

VI. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, a Contratada ficará isenta 

das penalidades mencionadas; 

VII. O critério da Administração, na ocorrência de multa, o valor poderá ser descontado dos 

valores a serem pagos;  

14.2. A CONTRATADA deverá manter a prestação de serviços contínuos na vigência do 

contrato, atendendo os indicadores detalhados nas tabelas a seguir: 

Indicador nº 1  Disponibilidade dos Equipamentos 

Descrição do 

indicador 

Mede a disponibilidade da solução para execução dos sistemas do 
IGEPREV 

Aferição Pelo CONTRATANTE, após validação de entrega e antes da emissão da 
Nota Fiscal. 
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Fórmula de 

cálculo 

Onde: 
DISP = Disponibilidade; 
TTD = Tempo Total de Disponibilidade ; 
TTI = Total Total de Indisponibilidade; 
DISP = TTD / (TTD + TTI) 

Nível de serviço 

esperado 

DISP Desejável: 99,5% 
DISP Aceitável: 98,5%  
DISP Indesejável: abaixo de 98,5% 

Penalidades IAE Desejável: nenhuma 
IAE Aceitável: advertência 
IAE Indesejável: multa de 1 % (um por cento),por dia de atraso, até o 
limite de 20% (vinte por cento) da mensalidade 

Indicador nº 2 PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DENTRO DO SLA 

Descrição do 

indicador 

Índice de atendimentos dentro do SLA contratado  

Aferição Pelo CONTRATANTE, após validação de entrega e antes da emissão da 
Nota Fiscal. 

Fórmula de 

cálculo 

Onde: 
ISLA = Índice de atendimentos dentro do SLA contratado 
QSLA= Quantidade de Chamados Atendidos Dentro do SLA 
QNSLA = Quantidade de Chamados Atendidos Fora do SLA 
ISLA = QSLA / (QSLA + QNSLA ) 

Nível de serviço 

esperado 

ISLA Desejável: 95% (zero por cento) 
ISLA Aceitável: até 90% (dez por cento) 
ISLA Indesejável: Abaixo de 90% 

Penalidades INC Desejável: nenhuma 
INC Aceitável: advertência 
INC Indesejável: glosa de 5% (cinco por cento) no valor da OS 
correspondente a título de compensação ao CONTRATANTE pelo 
retrabalho na atividade de homologação. 

Auditoria Depois de aceite do projeto 

14.3. Estão excluídos da aplicação de penalidades por descumprimento de prazo os atrasos 

motivados por falta de disponibilidade de recursos humanos ou infraestrutura por parte do 

CONTRATANTE. 

14.4. Reincidências de não conformidades ou de erros de operação (indicadores 2 e 3) na 

homologação de uma única OS Eventual acima de 3 (três) vezes serão passíveis de multas de 

10% (dez por cento) sobre o valor da OS, em conformidade com o Art.58, inciso IV, da Lei 

8666/93. 
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14.5. Novos indicadores poderão ser criados pelo CONTRATANTE, seguindo o modelo aqui 

apresentado, desde que informados à CONTRATADA. 

14.6. Novos indicadores somente serão válidos para OS ainda não recebidas pela 

CONTRATADA. 

14.7. As penalidades de novos in;dicadores nunca serão superiores a 5% (cinco por cento) do 

valor da OS. 

14.8. As penalidades previstas pelo descumprimento dos níveis de serviço são 

independentes entre si e poderão ser aplicadas de forma isolada ou conjunta. 

14.9. A validação das entregas e o aceite pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade pela correção de erros posteriormente identificados, pela qualidade técnica 

e pela segurança dos trabalhos desenvolvidos, aplicando-se cumulativamente as proteções 

contra os vícios da atividade de consumo fixadas pela Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 

1990. 

 

15. PROPOSTA DE PREÇO 

15.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos 

todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, não cabendo ao IGEPREV 

quaisquer custos adicionais. 

15.2. Deverá especificar em proposta detalhada o valor unitário e total de cada item e a 

marca do produto se for o caso. 

 

 

Belém (PA), 10 de agosto de 2017. 

 

 

Assinatura responsável 

NUTI 
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ANEXO 1 do TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIDOR 

PROCESSADOR 

•   O servidor deverá ser fornecido no mínimo 02 processadores com 

tecnologia 10 cores, sendo que os mesmos deverão originalmente ser 

projetados para servidores;  

•      Padrão de arquitetura do processador PowerPC de 64 bits 

•   A frequência de clock do processador deverá de ser de 3 Ghz no 

mínimo. 

SLOTS PCI 

 Padrão 64bits PCI-Express Gen 3 ou superior;  

 O servidor deverá disponibilizar no mínimo 2 conectores para 

expansão de I/O. 

MEMORIA RAM 
 Memória instalada 256 GB em módulos de memória com tamanho 

mínimo de 16 GB; 

CONTROLADORA HBA FIBRE 

CHANNEL 

 02 (duas) Controladoras Fibre Channel Dual port; Barramento padrão 

PCI-Express ou superior compatível com o servidor especificado neste 

item;  

 A controladora deverá detectar e operar automaticamente (auto-

detected) com as taxas de transferência de 8Gbps , 4Gbps e 2Gbps;  

 Deverá suportar os seguintes protocolos: FC-AL, FCAL-2;  

 Deverá operar em modo full-duplex;  

 Suportar FCP SCSI initiator and target operation;  

 Suportar operações em full-duplex 

 Suportar Fibre Channel Internet protocol (FCP-IP);  

 Suportar point-to-point fabric connection (F-port fabric login);  

 Suportar for Fibre Channel Arbitrated Loop (FCAL) public loop profile: 

Fibre Loop-(FL-Port)-Port Login; 

CONTROLADORA DE 

INTERFACE 10 Gbit Base T 

 Devem ser entregues 2 (duas) placas Dual Port 10 Gbit por servidor:  

 Suportar auto-negociação entre 1 Gb e 10 Gb;  

 Suporte a Full-duplex (FDX);  

CONTROLADORA DE 

INTERFACE 1Gbit 

 Devem ser entregues 2 (duas) placas Quad Port 1 Gbit por servidor:  

 Suporte a Full-duplex (FDX);  

 Suporte Preboot Execution Environment (PXE);  

 IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload;  

COMPATIBILIDADE 
 Deverá ser compatível com a arquitetura Power PC e fornecido com 

hypervisor PowerVM Enterprise. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA  

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico IGEPREV nº. xx/201x. 

Processo nº. 2017/166777 

 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré  

Belém – Pará                     CEP: 66.035-400 

 

1. OBJETO DA PROPOSTA 

Contratação de empresa especializada em locação de equipamento de Tecnologia da Informação 

(Infraestrutura de Processamento e Armazenamento), com suporte técnico e administração do(s) 

equipamento(s) fornecido(s) 

Ite

m 

Descrição do objeto Valor 

mensal 

Valor anual Valor 36 meses 

 Descrever serviço e equipamento    

1.1 – PREÇO MENSAL GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

1.2 – PREÇO GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

1.3. Preço Global para 36 (Trinta e seis meses): R$x.x.x.x.x.x 

 

2. Validade da Proposta:  

3. Prazo de entrega 

4. Prazo de entrega: 

5. Garantia 

6. Dados bancários:  

- Banco: xxx 

- Agencia: xxx 

- Conta Corrente: xxxxx 

 

Nos preços aqui propostos estão incluídos, além dos serviços todos os materiais e equipamentos 

necessários a execução dos mesmos e todos os custos, benefícios, encargos, tributos, FRETES,  taxas 

e contribuições.  

 

 

Carimbo/assinatura proponente 

Email/telefone 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO QUE EMPREGA 5% DE DEFICIENTE 

 

Ref.: Pregão Eletrônico IGEPREV nº. 008/2017. 

Processo nº. 2017/166777 

 

 

(Nome da Empresa) ---------------------------------------------------, CNPJ N° ---------------------------------------, 

estabelecida a -----------------------------------------------------------------------------------------(endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) -------------------------------------, 

portador (a) da Carteira de Identidade n°. ----------------------------- e do CPF n°. ------------------------------, 

DECLARA, para fim do disposto no inciso I do Art. 27 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, que 

possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência em atendimento 

ao disposto no § 6° do Art. 28 da Constituição do Estado do Pará.    

 

 

Cidade (UF), ---------- de -------------------------- de 20xx 

 

 

 

 

 

 

Assinatura/carimbo 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxx/201x – IGEPREV 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº xxx/201x                        PROCESSO: 2017/166777 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO 

PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E A EMPRESA 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA 

FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO E 

ARMAZENAMENTO PRIVADO GERENCIADO COMO SERVIÇO, 

CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NA 

MODALIDADE DE COMODATO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO 

CONTINUADA DO AMBIENTE. 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, Autarquia Estadual, criada pela Lei 

Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Avenida Serzedelo Corrêa, nº 122 – Bairro Nazaré, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.873.910/0001-00, 

endereço eletrônico igeprev@igeprev.pa.gov.br, nesta cidade, representado neste ato por 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº x.x.x.x.x e CPF nº 

x.x.x.x.x., residente e domiciliada x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, bairro x.x.x.x.x.x CEP: xx.xxx-xxx, na cidade 

de x.x.x.x.x.x./UF, conforme a Portaria nº xxx/xxxx, publicada no DOE no dia xx/xx/xxxx, a qual 

delegou poderes, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, EMPRESA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede a x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, 

bairro x.x.x.x.x.x.x.x, cidade/UF, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA. Neste ato 

representado por x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº 

x.x.x.x.x e CPF nº x.x.x.x.x., residente e domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, bairro x.x.x.x.x.x CEP: 

xx.xxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x./UF, resolvem firmar o presente contrato, que será regido pelas 

disposições do Pregão Eletrônico nº xxx/xxxx, nos termos da Lei nº 10.520/2002; Lei 

Complementarnº 123/2006 e Alterações LC 147/2014, e subsidiariamente o Decreto Federal nº 

5.450/2005, e, subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993 e alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para fornecimento de 

infraestrutura de processamento e armazenamento privado gerenciado como serviço, contemplando 

o fornecimento de equipamentos na modalidade de comodato, mão de obra especializada para 

implantação, suporte e administração continuada do ambiente. 

mailto:igeprev@igeprev.pa.gov.br
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A realização da presente contratação permitirá que o CONTRATANTE mantenha suas unidades de 

atendimento com o suporte técnico necessário, mantendo com o ambiente em condições 

operacionais para a prestação dos serviços à sociedade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico xxX/201x e seus 

Anexos, Processo 2017/166777 do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à 

proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classificação orçamentária: 

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

Programa do PPA 2016/2019: 1297 – Manutenção de Gestão. 

Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações 

Administrativas. 

Fonte de Recursos: 0261000000 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 

Indireta. 

Nº da Ação: 232385 

Natureza da despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 

Valor: x.x.x.x.x.x.x.x 

 

CLÁUSULA QUARTA - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos e softwares na modalidade de serviço, 

sendo responsável pela instalação, configuração, administração e manutenção de toda a 

solução, conforme descrito a seguir: 

4.2. A solução proposta poderá ser de fabricantes distintos, desde que todos os seus componentes 

sejam compatíveis; 

4.3. A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos propostos nas dependências do 

CONTRATANTE em até 60 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

4.4. A CONTRATADA deverá implantar os equipamentos em até 15 dias após a entrega dos 

mesmos. Entende-se por implantação: 

4.4.1. Instalação física dos equipamentos nas dependências do IGEPREV; 

4.4.2. Atualização do firmware de todos os equipamentos; 

4.4.3. Configuração dos mecanismos de abertura de chamados automaticamente junto aos 

fabricantes de hardware; 

4.4.4. Integração dos equipamentos na rede local do cliente; 

4.4.5. Instalação dos sistemas operacionais e atualização dos últimos níveis de patch 

disponíveis; 

4.4.6. Configuração dos switches LAN e SAN dos equipamentos de forma a possibilitar que 

estas redes estejam completamente funcionais; 
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4.4.7. Configuração do gerenciamento dos equipamentos; 

4.4.8. Alocação de discos do sistema de armazenamento para os servidores, conforme 

solicitação do CONTRATANTE; 

 Criação de 02 Virtual IO Servers, provendo rede virtualizada através de tecnologia 

Shared Ethernet Adapter Failover e Storage atráves de NPIV; 

 Criação de 08 Partições Lógicas – LPARs; 

 Configuração do LPM – Live Partition Mobility para garantir a migração de LPARS entre 

hosts físicos de forma online. 

4.5. A CONTRATADA será responsável por manter o ambiente operacional, resolvendo qualquer 

problema reportado pelo CONTRATANTE na modalidade 24x7 pelo período de 3 anos, 

substituindo peças defeituosas em até 48 horas úteis para os itens fornecidos, conforme 

descrição a seguir. 

4.5.1. Deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) Rack de 42U capaz de acomodar todos os 

equipamentos propostos, bem como energiza-los de forma redundante através de no 

mínimo 02 (duas) PDUs.  

 O RACK deverá ser do mesmo fabricante do Storage ou Servidores propostos. 

4.5.2. Switches Ethernet LAN 10 Gbit: 

 Deverão ser fornecidos no mínimo 02 (dois) switches ethernet 10 Gbits de 24 portas 

10G Base T, gerenciáveis, empilháveis e com suporte a Layer 3 e com fontes 

redundantes; 

 Capacidade de Switching de no mínimo 600 Gbps por switch; 

 Taxa de Encaminhaminhamento de pacotes de no mínimo 450 Mpps por switch; 

 Deve possuir 02 (duas) portas de 40Gbps SFP+ destinadas para uplink por switch; 

 Deve acompanhar transceivers de 40 Gbps QSFP+ e cabeamento de fibra ou cabos 

twinax de QSFP 40Gbps. 

4.5.3. Módulo de Interconexão SAN 16 Gbit: 

 Deverá possuir no mínimo 02 (dois) switches com 16 portasGbit fiber channel; 

 Cada módulo switch 16 Gbit fibre channel deverá possuir no mínimo 08 licenças de 

portas ativas; 

 As portas internas deverão suportar e operar como F_ports (fabric ports); 

 Deverá suportar N_Port ID Virtualization - NPIV;  

 Deverá suportar Full Fabric;  

 Deverá suportar ISL Trunking;  

 Deverá suportar Adptive Networking;  

 Ser compatível com SNMP v3. 

4.5.4. Servidores para Virtualização – RISC 

 Visando manter a compatibilidade com equipamentos RISC já em produção nos 

servidores de banco de dados do CONTRATANTE os equipamentos descritos devem ser 

compatíveis com processadores da arquitetura RISC Power, pois farão parte de uma 

solução de continuidade de negócios utilizando o recurso “Oracle Active Data Guard” 
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sendo, portanto mandatória a aquisição de servidores de mesma arquitetura de 

processadores. 

 Os servidores a serem fornecidos devem estar completamente licenciados para o 

usabilidade do sistema operacional AIX assim como a solução PowerVM Enteprise, 

visando a continuidade da solução já adotada pelo CONTRATANTE; 

 Os servidores devem ser di tipo rack; 

 Deversão ser fornecidos 02 (duas) unidades de servidor atendendo aosrequisitos 

detalhados na tabela ANEXO 1 do Termo de Referência. 

4.5.5. Subsistema de Armazenamento 

 Deverá ser fornecido com todos os materiais e softwares necessários ao seu 

funcionamento e desempenho das funcionalidades, incluindo, mas não se limitando, a 

todos os cabos para conexão dos diversos componentes, mídias com drivers, trilhos, 

porcas, parafusos e enclosures suficientes para acomodar os discos solicitados; 

 A solução deverá ser totalmente redundante em todos os seus elementos, sem ponto 

único de falha; 

 O subsistema de discos deverá possuir a capacidade de permitir a manutenção, 

corretiva ou preventiva, para substituição, adição ou remoção de controladoras, 

discos, fontes de alimentação e ventiladores, sem interromper o funcionamento do 

sistema; 

 Deverá permitir a administração centralizada, por meio de um console de gerência via 

web, que deve operar em sistema operacional da família Windows ou Linux; 

 Deverá suportar expansão para o mínimo de 150 (cento e cinquenta) discos, através da 

adição de discos e gavetas; 

 Deverá suportar os seguintes protocolos: FC, iSCSI , NFS e CIFS; 

 O sistema de armazenamento deve possuir, no mínimo, 02 (duas) controladoras 

redundantes e ativas;  

 Deverá ser fornecido com no mínimo a seguinte quantidade de portas por 

controladora: 

 04 (quatro) portas Fibre Channel de 8Gbps (autonegociáveis para 2, 4 e 8 Gpbs).  

 02 (duas) portas 10G Base T; 

 A solução deverá possuir Loop SAS, fazendo com que cada disco rígido do sistema seja 

acessado pelas duas controladoras de forma redundante a 12 Gbps; 

 Mínimo de 128GB de cache. Serão aceitos subsistemas de armazenamento que 

possuam funcionalidade que efetue a expansão da área de memória cache interna do 

equipamento através da utilização de discos SSD. Nesse caso, será exigida uma 

memória cache interna global de, no mínimo, 32GB, sendo no mínimo 16GB por 

controladora, juntamente com o fornecimento de no mínimo 03 (três) discos SSD de 

100GB, exclusivos para a expansão do cache, assim como a licença de software 

necessária para a implementação dessa tecnologia.  
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 O sistema de armazenamento deverá garantir a integridade de dados utilizando 

arquitetura RAID (Redundant Array of Independent Disk) nos seguintes padrões: RAID-

10/5/6.  

 Suportar discos de tecnologia Flash, SAS e NL-SAS. 

 Deverá possuir e implementar a funcionalidade de “sparing”, com alocação dinâmica e 

automática de um disco “hot spare” disponível quando necessário. A relação será de 1 

“hot spare” para cada 30 disco do mesmo tipo.  

 Em sua composição inicial, deverá vir configurado com a seguinte configuração de 

discos: 

 19 discos SAS 600GB 15.000 rpm; 

 30 discos NL-SAS 2 TB 7.200 rpm; 

 08 discos SSD de 400GB. 

 A solução deverá suportar a implementação do recurso de LUN Masking e da 

implementação de pelo menos 1.000 (mil) LUN’s (Logical Unit Number).  

 A solução deverá estar licenciada, para acesso e utilização de todos os softwares 

requisitados neste termo, em sua capacidade máxima com relação ao número de 

discos, hosts físicos e capacidade de armazenamento.  

 O hardware do subsistema de armazenamento e o software nele executado deverão 

ser do mesmo fabricante. Será aceita a modalidade de OEM apenas nos casos onde o 

hardware e software ofertados sejam suportados e provenientes de um único 

fabricante; 

 O subsistema deverá suportar a funcionalidade de “Provisionamento Virtual”, por 

meio da qual o administrador seja capaz de provisionar determinada área em GB para 

determinado servidor, sem que a totalidade desta área exista fisicamente no 

subsistema. Deverão ser fornecidas todas as licenças de software necessárias 

paraimplementação desta funcionalidade; 

 Possuir a funcionalidade de “snapshot”, “point-in-time backup” (clone) e “continuous 

data protection” (Tecnologia CDP) de áreas usadas pelos protocolos FC e iSCSI devendo 

ser implementada através de ponteiros. Esta funcionalidade deverá ser executada 

internamente ao sistema de armazenamento sem consumir ciclos de CPU dos 

servidores conectados ao subsistema. Deverão ser fornecidas todas as licenças de 

software necessárias para a implementação desta funcionalidade; 

 Deverá ser fornecido com o recurso de replicação de storages; 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA  CONTRATADA 

5.1. Cumprir com o que foi solicitado no Edital; 

5.2. Retirar a nota de empenho relativa aos bens adjudicados. 

5.3. 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 no contrato; 
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5.4. Substituir 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; 

5.5. Todas as despesas relativas ao cumprimento do objeto contratado, quanto à entrega dos 

materiais, tais como: deslocamento, fretes, impostos, taxas, encargos sociais e etc., bem 

como providências quanto a legalização do fornecimento perante os órgãos Municipais, 

Estaduais ou Federais, correrão por conta da CONTRATADA. 

5.6. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência, para representá-

lo administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante 

declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, 

além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, bem como número telefônico 

para contato e, quando houver, endereço de e-mail; 

5.7. Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas as faturas e outras questões 

referentes ao objeto; 

5.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

5.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

5.10. Respeitar as normas aplicáveis à execução do objeto, responsabilizando-se pelas infrações à 

regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais quando comprometerem 

os serviços prestados a este Tribunal; 

5.11. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não 

podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento 

do serviço. 

5.12. A CONTRATADA deve garantir a qualidade de todos os artefatos entregues, por exemplo: 

documentos nos formatos e padrões estabelecidos, SISTEMA aderentes às especificações e 

sem erros de codificação. 

5.13. A CONTRATADA deve garantir a constante atualização tecnológica de seus funcionários, 

mantendo-os sempre capacitados e reciclados nas tecnologias em uso, bem como em boas 

práticas na área de desenvolvimento de sistemas. 

5.14. A CONTRATADA deve garantir Serviços de suporte técnico e administração de hardware e 

sistema operacional básico: 

5.14.1. A CONTRATADA deverá prover serviços de instalação e administração continuada 

do ambiente fornecido considerando tanto a parte de hardware quanto de software 

básico (AIX) e virtualização (PowerVM) visando possibilitar a implantação de 

diversas soluções de negócio neste ambiente; 

5.14.2. As solicitações de suporte deverão ser registradas em sistema web ou 0800 da 

CONTRATADA e deverão ser atendidos conforme a criticidade e níveis de serviço 

abaixo: 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2017\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2017\Locação TI 2017-
166777\edital 008-2017 Locação de infraestrutura.doc 

Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré – Belém (PA)-CEP: 66.035-400 – Fone: (91) 3198-1731-http://www.igeprev.pa.gov.br – 

e-mail: igeprev@igeprev.pa.gov.br 

 

 

40 

 Severidade Alta - Sistemas produtivos se tornam indisponíveis. Tempo de 

atendimento inicial - 20 minutos para início diagnóstico remoto. Caso seja 

necessário atendimento on-site este deverá ocorrer no máximo em até 2 horas. 

 Severidade Média– Não há interrupção de sistemas produtivos, porém ocorre perda 

parcial de funcionalidade ou degradação de desempenhos – 4 horas úteis para 

início de diagnóstico remoto. Caso seja necessário atendimento on-site este deverá 

ocorrer em até 6 horas. 

 Severidade Baixa – Esclarecimento de dúvidas ou solicitação de serviço agendada - 8 

horas úteis para início de diagnóstico remoto. Caso seja necessário atendimento on-

site este deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis. 

5.14.3. Caso a CONTRATADA não adenta o nível serviço mensal descrito acima a licitada 

aplicará multa no valor da mensalidade conforme descrito abaixo: 

 Ate 80% de atendimento do nível de serviço – multa de 5% do valor da mensalidade 

no mês de ocorrência; 

 Até 60% de atendimento do nível de serviço – multa de 15% do valor da 

mensalidade no mês de ocorrência; 

 Abaixo de atendimento do nível de serviço – multa de 40% do valor da mensalidade 

no mês de ocorrência. 

5.14.4. O suporte será prestado para os equipamentos fornecidos neste Contrato. 

 A exceção desta clausula reside na necessidade de apoio técnico no ambiente 

legado hospedado em equipamento modelo IBM Power 720. 

5.14.5. Não faz parte do presente contrato o fornecimento quaisquer peças ou a 

atualização de software para o ambiente legado do IGEPREV, relacionado a seguir: 

 Hardware: 

 Servidores HP Proliant DL-380G7 (08 un.); 

 Tape Library HP StorageWorks MSL 4048; 

 Storage HP P6000 EVA; 

 Switches SAN brocade 300.  

 Software: 

 Sistemas Operacionais Windows, Linux e AIX. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Os equipamentos objeto do contrato serão recebidos em definitivo pelo Núcleo de Tecnologia 

da Informação do CONTRATANTE. 

6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

6.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA; 

6.4. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada; 

6.5. Estabelecer rotinas de serviços para auxiliar no devido cumprimento do objetivo do contrato; 
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6.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificado 

e uniformizado, aos locais em que devem executar suas atividades; 

6.7. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços 

e demais informações que venham a ser solicitada. 

6.8. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com o objeto do contrato.  

6.9. Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

6.10. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (s) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para 

esse fim. 

6.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais. 

6.12. Nomear Gestor e Fiscal Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar 

e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o disposto no art. 30 da IN04/2014; 

6.13. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço 

6.14. Receber o serviço fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta 

aceita, conforme inspeções realizadas; 

6.15. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos 

preestabelecidos em Contrato; 

6.16. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas a problemas na 

prestação dos serviços o mais breve possível; 

6.17. Disponibilizar, no caso de serviços a serem executados no ambiente do CONTRATANTE, o 

local adequado e os meios materiais necessários para a realização desses serviços; 

6.18. Disponibilizar o acesso aos recursos de hardware, software, credenciais de acesso e serviços 

institucionais necessários para execução da solução de TI;  

6.19. Avaliar relatório mensal dos serviços executados pela CONTRATADA, observando os 

indicadores e metas de NMS alcançadas. Essa atribuição deverá ser exercida pela Equipe de 

fiscalização do Contrato, designada pelo CONTRATANTE. 

6.20. Quando necessário, a equipe de fiscalização do contrato poderá exigir que a CONTRATADA 

apresente documentos que comprovem a validação e manutenção de todas as condições de 

qualidade nas atividades realizadas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO 

7.1. Todos os produtos deste item deverão apresentar garantia durante a vigência do contrato, 36 

(trinta e seis) meses,  On-Site, de acordo com o descrito na proposta comercial. 

7.2. O atendimento on site pela CONTRATADA, na cidade de Belém-PA - Av. Serzedelo Correa nº 

122, bairro de Nazaré OU na nova sede do CONTRATANTE/PA, situado na Av. Alcinco Cacela 

nº 1962, bairro de Nazaré, no próximo dia útil da abertura do chamado técnico 

7.3. O PERÍODO DE GARANTIA será aquele oferecido pela CONTRATADA em sua Proposta 

Comercial, observado o prazo mínimo exigido neste contrato. 

7.4. O inicio do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO; 
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7.5. Durante o PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL, caso o produto apresente mais de 

3 (três) falhas de funcionamento, do mesmo tipo ou não, deverá ser substituído por outro 

com as mesmas características deste. Neste caso, dar-se-á início aos procedimentos e prazos 

estabelecidos nas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO; 

7.6. A CONTRATADA deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE 

GARANTIA nas instalações do CONTRATANTE; 

7.7. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela CONTRATANTE no PERÍODO DE 

GARANTIA será de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados a partir da data/hora da sua 

solicitação; 

7.8. CONTRATADA fica obrigada, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de 

substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que 

estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer 

outro motivo o fabricante não mais o produza, a proceder a substituição por produto e/ou 

componente tecnologicamente equivalente ou superior; 

7.9. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser 

novos e originais, com garantia mínima enquanto perdurar o CONTRATO;  

7.10. Os chamados técnicos serão sempre realizados pelo NUTI/IGEPREV diretamente à 

CONTRATADA que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as 

providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, 

obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos;  

7.11. Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui 

descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente 

a cargo da CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus 

componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica 

credenciada, arcando com quaisquer danos.  

7.12. Quando da solicitação da manutenção corretiva, por meio de telefone ou e-mail, o 

CONTRATANTE fornecerá ao fornecedor, para fins de abertura de chamado técnico, 

obrigatoriamente as seguintes informações: 

a. Código de fabricação ou número de série do equipamento; 

b. Local onde a assistência técnica deverá ser prestada; 

c. Anormalidade observada; 

d. Nome do responsável pela solicitação; 

e. Número do telefone para contato. 

 

CLÁUSULA OITAVA –  CONFIDENCIALIDADE 

SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SEREM ATENDIDOS PELA CONTRATADA 

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. 
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8.2. Ficará a CONTRATADA terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob qualquer 

justificativa, a respeito de quaisquer informações de propriedade do CONTRATANTE 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. 

8.5. Obedecer aos critérios, padrões, normas e procedimentos operacionais adotados pelo 

CONTRATANTE; 

8.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administrativas, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto deste Contrato devendo orientar seus empregados nesse 

sentido; 

8.7. Promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento 

da notificação, de qualquer dos seus funcionários que não corresponda aos critérios de 

confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização do CONTRATANTE; 

8.8. Responsabiliza-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos 

disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo à CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a 

ocorrer; 

8.9. Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização, por escrito, 

da CONTRATANTE; 

8.10. Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do 

contrato, as informações relativas à política de segurança adotada pelo CONTRATANTE e as 

configurações de hardware e de softwares decorrentes; 

8.11. Submeter seus funcionários aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO 

9.1. O valor do presente contrato é de R$ .x.x.x.x.x.x.x. (Por extenso) 

9.2. O valor mensal do contrato é de R$.x.x.x.x.x. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

 

01 

Fornecimento de infraestrutura de processamento e 

armazenamento privada gerenciado como serviço, 

contemplando o fornecimento de equipamentos na modalidade 

 

Serviço 

mensal 

 

36  
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de comodato, mão de obra especializada para implantação, 

suporte e administração continuada do ambiente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão 

efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela CONTRATADA 

§ 1º Os pagamentos serão efetuados, mensalmente à CONTRATADA após a aferição dos 

serviços prestados, assim que suas respectivas Notas Fiscais estiverem devidamente 

certificadas pelo CONTRATANTE.  

§ 2º Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos na 

entrega dos Equipamentos sem a devida conclusão de implantação;  

§ 3º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;  

§ 4º Os preços serão fixos e irreajustáveis.  

10.2 Uma vez recebida a Nota Fiscal discriminativa, a CONTRATANTE providenciará sua aferição e, 

constatado o cumprimento das obrigações assumidas, e desde que aprovados os 

equipamentos e serviços através da avaliação técnica a ser realizada pelo NUTI, para que o 

pagamento seja efetuado no prazo de até 30 (Trinta dias) após a emissão da nota fiscal. 

10.3 O pagamento estará condicionado ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF no 

qual a CONTRATADA deverá apresentar-se com a documentação regular e válida.  

10.4 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. 

10.5 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. 

10.6 Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência 

bancária dos pagamentos serão por conta dos contratados. 

10.7 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 CONTRATANTE, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e 
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = (TX/100) 

        365 

I = (6/100) 

       365 

I = 0,0001644 

10.8. 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. 

10.9. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: 

10.9.1.  Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 

10.9.2. Existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – HORÁRIOS E LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. A prestação dos serviços, objeto do presente contrato ocorrerá nas dependências do 

CONTRATANTE no seguinte endereço: 

11.1.1. IGEPREV, Avenida Alcindo Cacela, 1962, Nazaré, Belém/Pará; 

11.2. As atividades previstas poderão ser executadas sem restrições de horário, devendo a 

CONTRATADA manter equipes disponíveis para atendimento das solicitações de forma 

ininterrupta (24x7x365). 

11.3. Define-se horário de expediente como sendo o período que compreende os dias úteis: 

segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 8:00h às 16:00h. 

11.4. O CONTRATANTE não é responsável e não efetuará pagamento de remuneração de horas 

extras ou horário noturno, nem se responsabilizará por custo de deslocamento para execução 

dos serviços previstos neste contrato. Cabe a CONTRATADA gerenciar todas as obrigações 

contratuais, custos e das demandas de serviço. 

11.5. É de total responsabilidade da CONTRATADA as despesas de transporte e hospedagem de 

seus empregados para executar os serviços solicitados pelo CONTRATANTE, sendo vedado a 

este o fornecimento de benefícios à mão-de-obra terceirizada, tais como vale-transporte, 

tíquete-refeição e reembolso de despesas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

12.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e 

multas que venham a ser aplicadas, conforme o disposto no art. 56, da Lei nº 8.666/93, a 

CONTRATADA na assinatura do Instrumento Contratual, prestará a garantia no valor 

correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor total do Contrato, sendo liberada após o 

término da vigência do mesmo. 
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12.2. A garantia estipulada no item anterior poderá ser efetuada por qualquer uma das seguintes 

modalidades: 

I - Caução em dinheiro. 

II - Seguro-garantia. 

III - Fiança bancária. 

12.3. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida conforme determinar o órgão CONTRATANTE, em conta específica, sendo que esta 

será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do Art. 56, da Lei n.º 

8.666/93. 

12.4. No caso de apresentação de fiança bancária, na mesma deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

12.5. A garantia será executada pelo CONTRATANTE no caso de rescisão determinada por ato 

unilateral, para ressarcimento e indenizações a ele devido, bem assim no caso de aplicações 

de multas, após regular processo administrativo. 

12.6. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga- se a 

fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que 

for notificada pelo CONTRATANTE. 

12.7. A Garantia prestada pela CONTRATADA será liberada (ou restituída), após a execução do 

presente contrato (quando em dinheiro, atualizada monetariamente). 

12.8. Nenhum pagamento poderá ser efetuado sem o cumprimento desta clausula contratual. 

12.9. A garantia terá validade durante todo o prazo de vigência contratual e 3 (três) meses após o 

seu término, devendo ser renovada a cada prorrogação do contrato (se houver), ou ter seu 

valor aumentado como condição para a repactuação (se houver).  

12.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;  

c) PREJUÍZOS diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; e 

d) Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; 

e) Multas moratórias. 

12.11. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo 

de 5% (cinco por cento).  

12.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção 

dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual 

do contrato, a título de garantia.  

12.12.1.  A retenção efetuada com base no item 14.2. desta cláusula não gera direito a 

nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA.  
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12.12.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com 

base no item 9.5 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 

dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

12.12.3. O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser 

glosado de pagamentos devidos à CONTRATADA.  

12.13.  O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de 

garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.   

12.14. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO do 

contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações 

de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última 

instância administrativa. 

12.15. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

12.16. Será considerada extinta a garantia:  

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; 

b) Três meses após o término do da vigência contratual, podendo ser prorrogada a garantia 

em caso de ocorrência de sinistro. 

12.17. Isenção de responsabilidade da garantia:  

12.17.1. A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

a) Caso fortuito ou força maior;  

b) Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  

c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela CONTRATANTE;  

d) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.  

12.17.2. Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas 

alíneas ‘c’ e ‘d’ desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado 

pela CONTRATANTE.  

12.18. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de 

até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 

13.1. O contrato terá terá vigência de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua assinatura até 

o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos da Lei nº 8.666/1993 (art. 57).  

13.2. O período para contratação está adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
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13.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

13.4. O quantitativo de OS e a sua consequente utilização são contabilizados para o período 

contratual de 36 (trinta e seis) meses. 

13.5. O quantitativo de OS, conforme acima previsto, quando da prorrogação contratual será 

renovado no mesmo quantitativo inicial para o novo ano de execução e assim 

sucessivamente. 

13.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

13.6.1. A CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou 

contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na 

esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os 

efeitos; 

13.6.2. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE 

14.1. O preço da contratação deverá ser reajustado anualmente, mediante manifestação expressa 

da CONTRATADA, tendo como índice de reajuste a variação do IGP/DI – FGV ocorrida nos 

doze meses anteriores ao reajuste, contados da data limite da apresentação da proposta. 

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 

14.3. Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 

legislação em vigor. 

14.4. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com 

aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais 

vantajosa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da 

Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

16.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

16.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

16.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovara  

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

16.1.4. O atraso injustificado no início do fornecimento; 

16.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE ; 
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16.1.6. A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do CONTRATADO com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas neste edital e no contrato; 

16.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

16.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

16.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

16.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO; 

16.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

16.1.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere 

o contrato; 

16.1.13. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93; 

16.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 

superior a 120(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

16.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 

até que seja normalizada a situação; 

16.1.16. A não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou o objeto para 

execução do fornecimento, nos prazos contratuais; 

16.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

16.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis. 

16.2.  A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
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17.1. No encerramento do contrato a CONTRATADA deverá consolidar documentação de todos os 

itens entregues a CONTRATANTE ao longo do contrato; 

17.2. A CONTRATADA deverá realizar uma reunião de trabalho com carga horária de no mínimo 24 

horas destinada a efetuar o repasse de conhecimento do contrato à CONTRATANTE ou a 

quem esta designar.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ATESTO NAS NOTAS FISCAIS 

18.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão realizados por servidor 

devidamente designado de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013. 

18.2. 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. 

18.3. 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: 

18.4. 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; 

18.5. 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. 

18.6. Caberá ao fiscal do contrato a atestação das Notas Fiscais correspondentes ao fornecimento 

dos produtos serviços, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.  

18.7. O exercício de fiscalização pelo fiscal do CONTRATANTE, acima, não excluirá nem reduzirá as 

responsabilidades da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SANÇÕES E PENALIDADES 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a 

CONTRATADA que: 

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.5. cometer fraude fiscal; 

19.1.6. não mantiver a proposta. 
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19.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos 

termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, aquele que: 

19.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções de: 

VIII. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE; 

IX. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para 

reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por 

cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por 

cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

X. Rescisão do Contrato;  

XI. Suspensão temporária de participação de licitações e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE por até dois anos;  

XII. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas no inciso anterior;  

c) Pela recusa injustificada em receber a nota de empenho; e   

d) Pelo não-cumprimento das condições estabelecidas no contrato.  

XIII. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, a CONTRATADA ficará isenta 

das penalidades mencionadas; 

XIV. A critério da Administração, na ocorrência de multa, o valor poderá ser descontado dos 

valores a serem pagos;  

19.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta 

das penalidades mencionadas; 

19.5. A sanção de impedimento de licitar e contratar com Estado do Pará poderá ser aplicada à 

CONTRATADA juntamente com multa, descontando a dos pagamentos a serem efetuados, 

podendo ainda ser aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, que não se encaixarem 

nas descritas no art.7º da Lei nº10.520/02 ou no art.28 do Decreto nº 5.450/05. 

19.6. No caso de aplicação de qualquer penalidade, o CONTRATANTE comunicará por escrito à 

CONTRATADA e providenciará a publicação no Diário Oficial do Estado do Prá, constando o 

fundamento legal da punição, bem como o registro no SICAF, no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP;  

19.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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19.8. 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. 

19.9. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si e pelo descumprimento de cláusulas contratuais podem ser aplicadas à CONTRATADA 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sanção de multa, de acordo com os graus 

atribuídos, conforme tabela a seguir: 

A CONTRATADA deverá atender, para toda OS encaminhada na vigência do Contrato, os 

indicadores detalhados nas tabelas a seguir: 

Indicador nº 1  Atraso na Entrega (AE) 

Descrição do indicador Mede os atrasos ocorridos nas entregas de produtos e artefatos 
acordados nas OS. 

Aferição Pelo CONTRATANTE, após validação de entrega e antes da emissão da 
Nota Fiscal. 

Fórmula de cálculo Onde: 
IAE = Índice de atraso na entrega; 
PEE = Prazo efetivo de entrega, em dias úteis; 
PPE = Prazo planejado de entrega, em dias úteis, acordado na OS. 

Nível de serviço 

esperado 

IAE Desejável: 0% (zero por cento) 
IAE Aceitável: até 5% (cinco por cento) 
IAE Indesejável: acima de 5% (cinco por cento) 

Penalidades IAE Desejável: nenhuma 
IAE Aceitável: advertência 
IAE Indesejável: multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento),por dia de 
atraso, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da OS 

Auditoria Depois de aceite do projeto 

Indicador nº 2 Não conformidades com Requisitos (NC) 

Descrição do indicador Mede as implementações que estejam em desacordo com os requisitos 
estabelecidos ou com as especificações do sistema. 

Aferição Pelo CONTRATANTE, após validação de entrega e antes da emissão da 
Nota Fiscal. 

Fórmula de cálculo Onde: 
INC = Índice de não conformidades com requisitos; 
QtNC = Quantidade de não-conformidades aferidas; 
TPF = Tamanho do serviço, em pontos de função. 

Nível de serviço 

esperado 

INC Desejável: 0% (zero por cento) 
INC Aceitável: até 10% (dez por cento) 
INC Indesejável: acima de 10% (dez por cento) 
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Penalidades INC Desejável: nenhuma 
INC Aceitável: advertência 
INC Indesejável: glosa de 5% (cinco por cento) no valor da OS 
correspondente a título de compensação ao CONTRATANTE pelo 
retrabalho na atividade de homologação. 

Auditoria Depois de aceite do projeto 

Indicador nº 3 Erros de Operação (EO) 

Descrição do indicador Mede as falhas ou funcionamentos irregulares identificados na operação 
normal do produto. 

Aferição Pelo CONTRATANTE, após validação de entrega e antes da Nota Fiscal. 

Fórmula de cálculo Onde: 
IEO = Índice de erros de operação; 
QtEO = Quantidade de erros de operação encontrados; 
TPF = Tamanho do serviço, em pontos de função. 

Nível de serviço 

esperado 

IEO Desejável: 0% (zero por cento) 
IEO Aceitável: até 10% (dez por cento) 
IEO Indesejável: acima de 10% (dez por cento) 

Penalidades IEO Desejável: nenhuma 
IEO Aceitável: advertência 
IEO Indesejável: glosa de 5% (cinco por cento) no valor da OS 
correspondente a título de compensação à CONTRATANTE pelo 
retrabalho na atividade de homologação. 

Auditoria  Depois de aceite do projeto 

 

19.10. Estão excluídos da aplicação de penalidades por descumprimento de prazo os atrasos 

motivados por falta de disponibilidade de recursos humanos ou infraestrutura por parte do 

CONTRATANTE. 

19.11. Reincidências de não conformidades ou de erros de operação (indicadores 2 e 3) na 

homologação de uma única OS Eventual acima de 3 (três) vezes serão passíveis de multas de 

10% (dez por cento) sobre o valor da OS, em conformidade com o Art.58, inciso IV, da Lei 

8666/93. 

19.12. Novos indicadores poderão ser criados pelo CONTRATANTE, seguindo o modelo aqui 

apresentado, desde que informados à CONTRATADA. 

19.13. Novos indicadores somente serão válidos para OS ainda não recebidas pela CONTRATADA. 

19.14. As penalidades de novos indicadores nunca serão superiores a 5% (cinco por cento) do valor 

da OS. 

19.15. As penalidades previstas pelo descumprimento dos níveis de serviço são independentes entre 

si e poderão ser aplicadas de forma isolada ou conjunta. 
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19.16. A validação das entregas e o aceite pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade pela correção de erros posteriormente identificados, pela qualidade técnica 

e pela segurança dos trabalhos desenvolvidos, aplicando-se cumulativamente as proteções 

contra os vícios da atividade de consumo fixadas pela Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 

1990. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso das partes, por toda a 

legislação federal as Lei 8.666/93 e 10.520/10 aplicável, da Lei Complementar nº 123/2006 e 

Alterações LC 147/2014, e ainda regular serão pelas cláusulas contratuais pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE providenciará a publicação no Diário Oficial do Estado do extrato deste Contrato 

até 10 (dez) dias ao de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.2. Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições prevista no 

Pregão Eletrônico Nº xx/201x, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de 

traslado fazem parte integrante deste instrumento, no que não o contrariar. 

22.3. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para os 

seguintes endereços: 

CONTRATANTE: Avenida Alcindo Cacela, 1962, Nazaré, Belém/Pará; CEP 66.040-020, Belém, PA. 

Telefones: (91) 3198-1731/ 3198-1714; 

CONTRATADA: endereço, bairro, CEP , cidade, estado, email, telefone fixo/móvel 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

O foro para dirimir, em âmbito judicial, questões relativas ao presente Edital será uma das varas da 

fazenda pública da comarca de Belém-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

E, por estarem assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que 

produza os efeitos legais necessários. 

 

Belém (PA), XX de XXXXXXXXXX de 20XX. 

 

__________________________________ 

CONTRATANTE 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
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___________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunha da CONTRATADA:    Testemunha da CONTRATANTE: 

1.  ____________________________   2.  ___________________________ 

Nome:         Nome: 

CPF:         CPF: 


